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اهللا  احلمد هللا رب العاملني محداً يوايف ِنعمه ويكافئ مِزيده ، وصلَّى   

على سيدنا حممد سيد الذاكرين وعلى آله املطهرين وأصحابه املهتدين ، 
  .والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين 

  :وبعد 
 اهللا تعـاىل ـ بعـد أداء الفـرائض ـ           فإنَّ أفضلَ ما يتقرب به املسلم إىل

كثرة ذكـره واالبتـهال والتـضرع إليـه سـبحانه وتعـاىل صـباحاً ومـساًء              
  .وبكرة وعشياً 

     وللذِّكْر فضائل كثرية جداً يطول تعدادها ، ومـن اآليـات القرآنيـة          
يف احلثِّ على الذكر واإلكثار منه وبيـان مـا أعـده اهللا تعـاىل للـذاكرين          

يـا أَيــُّها الَّـذين آمنـوا اذْكُـروا اَهللا ِذكْـراً كَـثرياً               {: وجـل   قول اهللا عز    
وسـبح  { :   وقوله تعاىل ]٤٢ ـ   ٤١: األحزاب  [} وسبحوه بكْرةً وأَصيالً 

، وقوله  ]٣٩: سورة ق [ } حبمِد ربك قبلَ طُلُوِع الشمِس وقَبلَ الغروب    
ذَّاكرات أَعـد اُهللا لَهـم مغفـرةً وأَجـراً     والذَّاكرين اهللا كثرياً وال { : تعاىل  

  .]٣٥: األحزاب [} عظيماً 
وقد رغَّب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف الذِّكْر واإلكثار منـه            

ما رواه أبـو موسـى األشـعري رضـي اهللا عنـه       : يف أحاديث كثرية منها     
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ه والـذي   مثَـلُ الـذي يـذكر ربـ       ”: عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم         
   .)٦٤٠٧(رواه البخاري  . “ يذكر ربه مثَلُ احلي وامليت ال

 سـبق   ”: أنـه قـال     % هريرة رضي اهللا عنـه عـن الـنيب         أبو وروى
 الـذاكرون اهللا   ”: وما املفردون يا رسـول اهللا ؟ قـال          :  قالوا   ”املفردون  

سـعيد  هريـرة وأبـو      وروى أبـو   .) ٢٦٧٦(رواه مسلم    “ كثرياً والذاكرات 
: اخلدري رضـي اهللا عنـهما أنَّ الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم قـال            

يقعد قـوم يـذكرون اهللا عزوجـل إال حفتـهم املالئكـة ، وغـشيتهم                ال ”
ــيهم الــسكينة  ــت عل ــده   الرمحــة ، ونزل ــيمن عن رواه  “، وذكــرهم اهللا ف

  ).٢٧٠٠( مسلم
 ـ قـدمياً وحـديثاً ـ         وقد مجع احملدثون والعلماء والعارفون بـاهللا تعـاىل  

عدداً كبرياً من األذكار واألدعية الواردة يف القرآن الكرمي والواردة عـن           
النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم ، وكـذا مـا أُثـر عـن بعـض الـصحابة                     
والتابعني ومن جاء بعدهم ِمن أهـل العلـم والـصالح ، فمنـهم املقتـصر                 

م ، ومنـهم اجلـامع بـني    على الوارد عن النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـ            
، ومنـهم املطـول ومنـهم       الوارد وبني األدعية املأثورة عن صاحلي األمـة       

املختصر ، ومنهم املقتـصر علـى نـوع معـني مـن أنـواع الـذكر ومنـهم                   
  .إخل . . . اجلامع ألنواع من الذكر 

 “ ذخـرية املعـاد  ”     قال العالمة الشيخ عبـد اهللا بـن أمحـد باسـودان يف        
)١/٥٢ : (” ــنــن مجــع احلــزوب واألوراد مواعلــم أنَّ ِمــن املــشايخ ِمم 

اقتصر على الوارد النبوي ، ومنهم من زاد عليها مـن جوامـع الـدعوات       
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وحقائق التوحيد ، فالقسم األول كِورِد اإلمام النووي املشهور ، وِورد           
   .“الشيخ عبد اهللا الذي يف أذكار الصباح واملساء الصغري 

ملـصنفة يف األذكـار عامـة ويف أذكـار الـصباح واملـساء             أهم الكتـب ا   
  :خاصة 

     اهــتم العلمـــاء املُـــصنفون يف الــسنِة النبويـــة بأحاديـــث األذكـــار   
والــدعوات ، فمنــهم مــن ضــمنها أبــواب كتابــه كمــا فعــل أصــحاب   
الصحاح والسنن واملستدركات وحنوهـا ، ومنـهم مـن أفردهـا مبـصنٍف          

، ونذكر فيما يلي ـ بإجياز ـ أهم الكتب املـصنفة يف األذكـار    خاص ا 
  :  مما هو مطبوع منها كاآليت )١(والدعوات

ــ ٣٠٣ت(لإلمـام النـسائي   :  ـ عملُ اليوم والليلـة   ١ ، ولإلمـام ابـن   ) ه
  ) .هـ٣٦٤ت(السـني 

ــدعاء      ٢ ــاب الـ ــد    :  ـ كتـ ــن أمحـ ــليمان بـ ــم سـ ــام أيب القاسـ لإلمـ
  ).هـ٣٦٠ت( الطرباين

ــدعوات الكــبري     ٣ ــاب ال ــن احلــسني   :  ـ كت ــام أيب بكــر أمحــد ب لإلم
  ) .هـ٤٥٨ت( البيهقي

                                                        
تـاب الـدعاء لإلمـام الطـرباين     مقدمـة ك : انظر لالستزادة ممـا كتـب يف هـذا البـاب            )  ١(

، ومعجم املوضوعات املطروقة يف التأليف اإلسـالمي للـسيد احملقـق    ) ٥٧ ـ  ١/٥٥(
  ) .٢٥٨ ـ ٢٥٧ص(املؤرخ عبد اهللا حممد احلبشي 
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 ِحلية األبرار وشعار األخيار يف تلخيص الدعوات ” ـ األذكار املسمى  ٤
، وهو ِمن أحسن ما صـنف يف  ) هـ٦٧٦ت( لإلمام النووي “واألذكار  

وقـال  .  واشـتِر األذكـار   ِبـع الـدار  : ، حىت قال العلماء ترغيباً فيه    بابـه
ينبغـي لطالـب علـم      ثالثة كتـب ال ”: الشيخ أمحد عبد اللطيف باجابر  

كتاب رسالة اإلمام القشريي ، وكتـاب      : أن يخلُو عنها أو عن أحدها       
 . )]١٣٣ص(تـب  اشـرح الر [. “بداية اهلداية ، وكتاب األذكـار املـشهور     

ــرق ا      ــر حب ــن عم ــد ب ــة حمم ــصره العالَّم ــد اخت ــشافعي  وق ــضرمي ال حل
 ، “ األسرار النبويـة يف اختـصار األذكـار النوويـة       ”ومساه  ) هـ٩٣٠ت(

  .وهو مطبوع بدار احلاوي 
لإلمام أيب الفتح تقي الدين حممد :  ـ ِسالح املؤمن يف الدعاء والذِّكْر  ٥

 “ ابن اإلمام ”بن حممد بن علي بن همام العسقالين املصري املعروف بـ 
  ) .هـ٧٤٥ت(
ــب   ـ  ٦ ب مــن الكَِلــم الطَييــص للعالمــة ابــن قــيم اجلوزيــة  :  الوابــل ال
، والعلم اهليب يف شرح الكَِلم الطَيب للعالمـة بـدر الـدين       )هـ٧٥١ت(

، والوسائل الشاِفعة يف األذكار النافعة للعالمة حممد        )هـ٨٥٥ت(العيين  
، واملسلك القريب لكل سـالك      )هـ٩٦٠ت(بن علي بن خرد باعلوي      ا
ــ ١٢٤١ت(لإلمام طـاهر بـن حـسني بـن طـاهر بـاعلوي              : نيب  م ، )ه

وحتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني من كالم سـيد املرسـلني للقاضـي             
  .وغريها . . . ، )هـ١٢٥٠ت(حممد بن علي الشوكاين 
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  :ومن الكتب املفردة يف أذكار الصباح واملساء خاصة 

ذكـار األبكـار يف ِورد   االختبار يف أدعية الليل والنهار البن طـاوس ، وأ    
ــِشي  ــصباح    الع ــساء وال ــار امل ــني يف أذك ــي ، واألربع واألســحار للروم

للركيب، وداعي الفالح يف أذكار املساء والصباح للسيوطي ، وأسـباب      
النجاة والنجاح يف أذكار املساء والصباح لإلمام عبـد القـادر بـن شـيخ              

 واملـصباح وهـو     العيدروس ، ومفتاح السعادة والفالح يف أذكار املـساء        
الورد الكبري لإلمام عبد اهللا بن علوي احلداد ، والدر املنتقى املرفـوع يف      

  .وغريها ... ييلة واألسبوع أليب الصفاء الصاحلأوراد اليوم والل
الـِورد   ”:      ومن أحسن وأخصر ما كتب يف أذكار الصباح واملـساء       

عه السيد العالمة ادد اإلمام الذي مج “ اللَّطيف يف أذكار الصباح واملساء   
 )١(عبد اهللا بن علَوي بن حممد احلداد باعلَوي احلُسيين احلضرمي الـشافعي  

                                                        
ــه يف )  ١( ــِشلِّي   : انظــر ترمجت ــروي لل ــشرع ال ــرادي   )٢/١٨١(امل ــدرر للم ــلك ال ، وس

، ورحلـة األشـواق القويـة    )٢/٢٤(، وتاريخ الشعراء احلضرميني للسقاف    )٣/٩١(
، واألعالم )٦/٨٥(، ومعجم املؤلفني )٥/٤٨٠(، وهدية العارفني )٣٨ص(لباكثري  

ــي  ــشاطري  )٤/١٠٤(للزركل ــاريخ احلــضرمي لل ، )٣٣٦ ـ   ٣٢٠ص(، وأدوار الت
 ١٢ص( ، ورحلة يف ديوان اإلمام احلداد للهـدار      )٢/٥٦٨(وتعليقات مشس الظهرية    

ــ ١١٧٢ت ( ة السيد العالمة حممد بن زين بن مسـيط       وقد أفرده بالترمج  ) . ٢٥ـ   ) ه
 ، ومن املعاصـرين الـدكتور   “ غاية القصد واملراد يف مناقب اإلمام احلداد   ”يف كتابه   

 اإلمام احلداد جمدد القـرن الثـاين عـشر     ”: مصطفى حسن البدوي املصري يف كتابه       
  .“اهلجري 
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، أحــد مجــدِدي القــرن الثــاين ) هـــ١١٣٢(املتــوفَّى حبــضرموت ســنة 
، وصاحب املؤلفات النافعة كالنصائح الدينية ، والدعوة التامـة ،          عشر

  .وغريها ، وجلُّها مطبوع متداول . . . والدر املنظوم 
 بينه اإلمام احلـداد ـ رمحـه اهللا تعـاىل ـ      ووقت أذكار الصباح واملساء     
ــِئل عنــه فقــال ) ٤٢ص (“ النفــائس العلويــة ”يف  ــا سلَم :” ــا وقــتأَم 

الصباح واملساء فعلى حسب ما ذكروه ِمن أَنَّ املساء يـدخل بـالزوال ،        
وأمــا إقامــة . بعــد نـصف الليــل ، أو الثلــث األخـري منــه   والـصباح مبــا  

األذكار الواردة يف الوقتني ، فكلَّمـا كـان يف املـساء إىل الليـل أقـرب ،          
              مثلُ وقت االصفرار ومن أول الليل ، كـان اإلتيـانُ فيـه بـالوارد أحـب

وكذلك الصباح من قُبيـل الفجـر فمـا بعـده     . وأقرب إىل مطابقة احلال   
وعلى هذا السبيل نعمـل يف إقامـة مـا نـأيت بـه مـن هـذا              . إىل اإلشراق 

  . ا هـ “الورد الشريف 
 أما مجيع أذكار ”: ما نصه ) ١٣٢ص(     وقال عن وقت أذكار النوم  

النوم من التسبيح وغريه ، فتحصل ملن أتى ا عند إرادة النـوم والتـهيؤ          
له ، ومنـها مـا ال حيـصل إال عنـد االضـطجاع ووضـع اجلنـب حـسب              

   .“املنصوص يف األحاديث الواردة يف ذلك 
  :نبذة عن الورد اللطيف وعناية العلماء به 

     هذا الورد املبـارك مـشهور حيفظـه الكـثريون يف الـيمن واحلجـاز ،             
  . واخلليج ، وشرق إفريقيا ، وجنوب شرق آسيا 
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ا وقد مجعنا ألصحابن   ”: قال عنه جامعه اإلمام عبد اهللا بن علوي احلداد             
اهللا تعـاىل،   شـاء  من أذكار الصباح واملساء خاصة نبذة خمتـصرة مباركـة إن         

  .)]٤٣١ص(شرح الراتب  [. “واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 
     وقد أثـىن حفيـده الـسيد العالمـة علـوي بـن أمحـد بـن حـسن بـن                

 وأوصـيك   ”: على الورد اللطيـف فقـال       ) هـ١٢٣٢ت(اهللا احلداد    عبد
ها ، فهي على املنوال من الكتاب والسنة ، وخصوصاً الورد      بأوراده كُلِّ 

، والـورد الـصغري ، فـإنَّ هلمـا مـن          ) مفتاح السعادة والفـالح     ( الكبري  
الفضائل الورادة من الكتاب والسنة ما حيتاج عند البسط إىل مؤلفات ،      
ــصار مــا ال يطيقــه الــذهن ، ألن مجيــع مــا فيهمــا وارد يف   وعنــد االخت

  )].٥١٣ص(وانظر أيضاً ) ٣٣٨ص(شرح الراتب [. “ تمدة الكتب املع
     وقد اعتىن عدد من أهل العلم بالورد اللطيف شرحاً وخترجياً ، ومما           

  :وقفت عليه يف هذا الباب 
بن عمـر  للسيد العالمة عبد الرمحن بن علي  : شرح الورد اللطيف ـ  ١

   ] .)٣٦٥ص(مصادر الفكر اإلسالمي :  انظر .[) هـ١٢٩٢ ت(السقاف 

 للــسيد العالمــة   :الــورد القَِطيــف ِمــن فَــضاِئِل الــِورِد اللَّطيــِف ـ   ٢
بكر بن عبد الرمحن بن حممد بـن شـهاب الـدين بـاعلوي احلـسيين                أيب

ــ ١٣٤١(، املتوفَّى حبيـدر أبـاد سـنة          احلضرمي حيـث قـام بتخـريج      ) ه
  .، طبع قدمياً باهلند  أحاديثه ، وتبيني فضائله

للشيخ العالمة حممد بـن عبـد اهللا بـن أمحـد      :  الورد اللطيفشرح ـ  ٣
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  ) .هـ١٢٨١(باسودان الكندي الدوعين احلضرمي ، املتوىف سنة 
للسيد العالمة فضل بن علوي بن حممد بـن   : شرح الورد اللطيف ـ  ٤

، طبع يف ) هـ١٣١٨ت(سهل موىل الدِويلة باعلوي احلسيين احلضرمي     
  ) .هـ١٣٨٠( يف القاهرة ، مث) هـ١٣١٧(إسطنبول 

للـشيخ العالمـة األمـني     : رشد الظريف إىل فوائد الورد اللطيفم ـ  ٥
بن علي بن عبد اهللا بن نافع املزروعـي ، قاضـي قـضاة كينيـا ، وأحـد              ا

اإلسـالم  : انظـر  [ . تالمذة السيد العالمـة أمحـد بـن أيب بكـر بـن مسـيط             
  ) ] .٧٠ص (واليمنيون بشرق إفريقيا للجنيد 

املقْــصد املُِنيـف ِبــِذكِْر مراجـع الــِورِد اللَِّطيـِف مــن احلـديث النبــوي     ــ   ٦
   تأليف شيخنا السيد العالمة القاضي املفـيت عبـد اهللا بـن حمفـوظ      : الشريف

  .، وهو هذا الكتاب )١(بن حممد احلداد باعلوي احلسيين احلضرميا
وهو جـده       ومؤلفه هو حفيد اإلمام احلداد صاحب الورد اللطيف ،   

الثـامن ، تـويف ـ رمحـه اهللا تعـاىل ـ بعـد حيـاة عـامرة بـالعلم والتعلــيم              
ــة       ــِه ، وخدم ــساِنِه وبنان ــاىل ِبِل ــدعوة إىل اهللا تع ــاء وال ــأليف واإلفت والت

ــوائجهم   ــضاء حــ ــت . إخل . . . املــــسلمني ، والــــسعي يف قــ وكانــ
ــ وفاتــه ــوم يف حــضرموت ظهــر  الَّكَـمالــرمحــه اهللا تعــاىل ـ مبدينــة     ـ ي
  .م ٢٥/١٠/١٩٩٦هـ املوافق ١٣/٦/١٤١٧ اجلمعة

                                                        
، ) ١٤ ـ  ٨ص (“يف أحكـام الـصيام    الـوجيز  ”: مقدمـة كتابـه   : انظـر ترمجتـه يف   )  ١(

 . “شفاء الفؤاد” وقد أفردته بترمجة واسعة بعنوان  .)٨ ـ ١/٣(دمة خطَِبِه املنربية مق
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  ١١

 والكتــب ســالفة الــذكر تــيقن أن “ املقْــصد املنيــف ”     ومــن راجــع 
 لإلمام عبد اهللا بن علوي احلداد مأخوذ يف اجلملة ِمن           “ الورد اللطيف  ”

  .الكتاب العزيز ومن السنة املطهرة وآثار الصحابة والتابعني 
صـفحة، خبـط املؤلـف    ) ١٣(ة كاملة تقع يف وقد وجدت نسخة خطي       

اهللا تعاىل ـ صورتها بإذن من أبنائه، ووجدت ـ أيضاً ـ رسـالة لطيفـة       رمحه ـ
 “ الذكر الـوارد عنـد النـوم    ”صفحات خبط املؤلف مجع فيها     ) ٦(تقع يف   

ــف،    وخــرج أحاديثهــا، وهــي مكتوبــة خبــط أقــدم مــن خــط املقــصد املني
  .ملقصد املنيف تتميماً للفائدة إن شاء اهللا تعاىلفاستحسنت إحلاقها بآخر ا
  :عملي يف إخراج الكتاب 

 الذكر الوارد عند النوم ” و “ املقصد املنيف ” ـ اعتمدت يف طبع  ١     
 على النسخة اخلطية اليت هي خبط املؤلف السيد العالمة عبـد اهللا ابـن               “

الـيت زدـا يف   حمفوظ احلـداد ـ رمحـه اهللا تعـاىل ـ ، وميـزت الزيـادات         
، لتوضـيح معـىن ، أو بيـان    [   ] هكـذا   التخريج بني قوسني معقـوفني  

  .إمجال ، أو لزيادة توثيق ملا ذكر ورأيت أن من املناسب إثباته 
     ٢  صن علـى نـسخ عـدة مـن طبعـات      “ الورد اللطيف ” ـ راجعت 

  : الورد اللطيف ، وأمهها ثالث 
 بغية أهل العبادة ” املسمى “ شرح الراتب ”أ ـ النسخة املطبوعة يف ثنايا  

 حلفيده السيد العالمة علوي بن أمحد بن حـسن بـن عبـد اهللا     “واألوراد  
  ) . هـ١٢٣٢ت(احلداد 

ب ـ النـسخة املطبوعـة بعنايـة الـسيد العالمـة علـوي بـن طـاهر احلـداد           
ــاد إىل زاد املعــاد  ”وهــو مطبــوع ضــمن  ) هـــ١٣٨٢ت(   “ وســيلة العب
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  . اهللا تعاىل ملؤلفه رمحه
ج ـ النسخة املطبوعة اليت اعتىن ا السيد العالمة عبـد القـادر جـيالين     

  .ابن سامل اخلرد باعلوي ـ حفظه اهللا تعاىل ـ 
     ٣ مواضع اآليات يف القرآن الكرمي ، ومواضع األحاديث  ـ ذكرت 

  .واآلثار يف كتب احلديث الشريف بذكر الرقم أو اجلزء والصفحة 
 الـذِّكر الـوارد عنـد    ” و “ الِورد اللَّطيف ”قمت بتشكيل نص  ـ   ٤     
، ووضع عالمات الترقيم املتعارف عليها ، وعمل فهرس ملراجـع      “النوم  

، وليطمئن ن ذلك يناسب ويوافق عنوان الكتابالكتاب بآخره خاصة أ 
  . املذكورة  تلك املراجع وطبعااالقارئ الكرمي إن أحب الرجوع إىل

 وأرجو أن أكون قـد حققـت أمنيـة املؤلـف ـ رمحـه اهللا تعـاىل ـ أن             
  .يطبع الورد اللطيف مع خترجيه يف حجم لطيف ليسهل محله وتداوله 

     ويف األخـري أَسـألُ اَهللا تعـاىل أن جيعـل عملـي هـذا خالـصاً لوجهـه         
  .الكرمي وأن ينفع به وأن يتقبله مين بقبول حسن إنه مسيع جميب 

  
  

   بقلم املعتين به الفقري إىل عفو ربه                                 
  علي حممد حسني العيدروس                                 

   م٤/٦/٢٠٠١هـ ـ١٤٢٢/ربيع األول/١٢                      
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  ١٣

  

 
  

  )الذِّكْر األول والثاين ( 

             
                ) ً١()ثالثا(*  

               
                      

       )ً٢()ثالثا(*  

                                                        
)] ٨/٢٥٠(والنسائي ) [  حتفة٣٦٤٦(والترمذي ) ٥٠٤١(أخرج أبو داود    )  ١(

خرجنا يف ليلة ممطرة وظلمـة شـديدة     ”:  اهللا بن خبيب قال    وغريمها عن عبد  
: ، فلم أقل شيئاً، مث قـال      “ قل ”:  ليصلي بنا فأدركناه فقال     % النيبنطلب  

قـل هـو اهللا أحـد ،    ” : فمـا أقـول؟ قـال   : ، فلم أقل شيئاً، إىل أن قلت    “قل   ”
. “واملعوذتني، حني متسي وحني تصبح ثالث مرات تكفيـك مـن كـل شـيء       

 :حـديث عقْبـة    ويف]. حسن صحيح غريب من هـذا الوجـه      : قال الترمذي   [
 ).١٤٥٨( رواه أبو داود. “تعوذ ما فما تعوذ متعـوذ مبثلهما  ”

 .انظر اهلامش السابق )  ٢(
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  )الذِّكْر الثالث والـرابـع (  

  
           

                       
           )ً١ ()ثالثا(*  

  
ــك رب أَنْ    {  ــشياِطِني وأَعــوذُ ِب ــزاِت ال مه ــن ــك ِم رب أَعــوذُ ِب

  *)٢()ثالثاً(} يحضرون 

                                                        
 .) ١٣ص ( يف الصفحة السابقة ) ١(انظر اهلامش رقم )  ١(
وقل  {) : ٩٨،  ٩٧(إخل اآليتني من سورة املؤمنون      } ...رب أعوذ بك    { )  ٢(

وكفـى  . }أن حيـضرون  رب أعوذ بك من مهزات الشياطني وأعوذ بـك رب    
ما، ومل أعثر علـى حـديث بـشأما باخلـصوص إال التعويـذات عنـد النـوم                 

 .والفزع قريباً من هذا وال نطيل بإيرادها
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   )الذِّكر اخلامس والسادس( 
                          

                 
                        

                          
    ) ١(*  

                      
                      

                          
     ) ٢(* 

                                                        
وجهنـا  ” :  عـن حممـد بـن إبـراهيم عـن أبيـه قـال       ) ٧٧(أخرج ابـن الـسين    )   ١(

فحـسبتم  أ {: يف سرية فأمرنا أن نقرأ إذا أمـسينا وإذا أصـبحنا       % اهللا رسول
، فقرأنـا، فغنمنـا    ] ١١٨ ـ  ١١٥: املؤمنـون   . [إخل} ...أمنا خلقناكم عبثـاً  

وقد حسنه السيوطي  ). [٩١ص(كما يف األذكار لإلمام النووي      . “ وسلمنا  
 .  ) ]٥/١٧(يف الدر املنثور 

مـن قـال حـني    ” : من حديث ابن عبـاس ولفظـه  ) ٥٠٣٧(أخرجه أبو داود  )   ٢(
: الـروم [} وكـذلك خترجـون    { : إىل قولـه  }  . . . اهللا فـسبحان  {: يصبح
أدرك ما فاته يف يومه ذلك، ومن قاهلا حني ميـسي أدرك مـا فاتــه    ] ١٩ ـ  ١٧

ويف ) ١٢٩٩١رقـم   /١٢(يف املعجـم الكـبري      [ وأخرجه الطرباين   . “ يف ليلته   
مـع حتفـة الـذاكرين      [  كمـا يف احلـصن  ) ٥٦(، وابن الـسين     )]٣٢٣(الدعاء  
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  ١٦

   )الذِّكر السابع( 
  ) ثالثاً(أَعوذُ ِباِهللا السِمِيع العلِيم ِمن الشيطَاِن الرجيِم 

                         
                  
                   

                   
                     

                    
                           

        ) ١(*  
                                                                                                  

حديث غريب، لكـن قـال إنـه وجـد لـه          : حلافظ بعد خترجيه    قال ا )] ١٩ص(
ــأس بــه  ٣ج(انظــر ابــن عــالن يف شــرحه علــى األذكــار  . شــاهداً بــسنٍد ال ب

: عــن روايـة الطــرباين  ) ٣/٤٢٩(وقـال ابـن كــثري يف تفـسريه    [ ، )١٢١ص
 . ] إسناد جيد

من قال حني ” : من حديث معقل بن يسار بلفظ ) ٢٩٢٢(أخرجه الترمذي  )  ١(
أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثالث    : صبح ثالث مرات  ي

آيات آخر سورة احلشر؛ وكّل اهللا تعاىل به سـبعني ألـف ملـك يـصلون عليـه          
حىت ميسي، وإن مـات يف ذلك اليوم مات شهيداً، ومن قاهلا حني ميسي كان    

ال مـن هـذا     نعرفـه إ   حـديث حـسن غريـب ال      : قال الترمـذي  . “ بتلك املرتلة   
وهـي تعـضد روايـة      ) ٨٠(وابن الـسين    ) ٢/٤٥٨(الوجه، وأخرجه الدرامي    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٧

 ) الثَّاِمن الذِّكْر(  
                         

           ) ١(*  

                                                                                                  
راجـع ابـن عـالن علـى     )]. ٥/٢٦(وأخرجه أيضاً أمحد يف مسنده    [ الترمذي  
ــ   ٢١: واآليات املذكورة هي أواخـر سـورة احلـشر         [ ،  )٣/١٢٧(األذكار  

فلعلـها يف بعـض   لكن قد زاد املؤلف اآلية األوىل ومل نطلع على روايتـها          ] ٢٤
   ، ــادة يف اخلــِري خــري ــإن الزي ــات األخــرى، وإال ف ــور  [ الرواي ــدر املنث ويف ال

روايــات أخـرى يف فــضل خــواتيم وآخـر ســورة احلــشر   ) ١٢٣ ــ  ٨/١٢٢(
 ] .بإطالق ، فتشمل اآليات املذكورة كلها 

 ومل أعثر بـشيء فيهـا    ]٨١ ، ٨٠ ، ٧٩[هذه ثالث آيات من سورة الصافات     ) ١(
: عن أيب أمامة مرفوعـاً  ) ٦٢/٢٥٦تاريخ دمشق (أخرجه ابن عساكر    إال ما   

صـلَّى اهللا علـى نـوح وعلـى نـوح الـسالم ، مل تلدغـه        :  من قال حني ميسي ” 
ذكره السيد فضل يف شرحه، فلعل املؤلف اختـار اآليـة      . “عقرب تلك الليلة    

لكامـل  وحديث أيب أمامة أخرجه أيضاً ابن عدي يف ا. [ عن ذلك، واهللا أعلم 
، ويف سنده بشر بن منري وضعفه، لكن تعقب السيوطي من ضـعفه يف          )٢/٧(

بأن بشراً مل يتهم بكذب، وهو من رجال ابن ماجـه، وأن      ) ٤٦ص(التعقبات  
شيخه القاسم وثقـه مجاعـة منـهم ابـن معـني، وأن للحـديث شـاهد موقـوف             

ــساكر يف    ــن عـــ ــه ابـــ ــه”أخرجـــ ــرج ) . . . ٦٢/٢٥٧ (“تارخيـــ وأخـــ
ــاً  ) ١٤٨٥(الترمــذي ــن حــديث أيب ليلــى مرفوع ــة يف ” : م إذا ظهــرت احلي

إنـا نــسألِك بعهـــد نـوح وبعهــد ســليمان بــن داود أن   : املـسكن فقولــوا هلــا  
ــإن عــادت فاقتلوهــا  ال ــا، ف ــذي. “  تؤذين ــال الترم  هــذا حــديث حــسن :  ق
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  ١٨

 ) اِشروالع اِسعالذِّكر الت(  
م ـراِت ِمن شاماِت اِهللا التوذُ ِبكَِلملَق  أَع١()ثالثاً(ا خ(*  

ِبسِم اِهللا الَِّذي الَ يضر مع اسـِمِه شـيٌء يف األرِض والَ يف الـسماِء          
 ِليمالع ِميعالس وه٢()ثالثاً(و( *  

                                                                                                  
التمهيد  ويف .)٥٠٩٩(، والنسائي   ) ٥٢١٨ (داودوهو يف أيب    . .  . غريب

وبلغين أنه من قـال   ) : ابن املسيب (قال سعيد   ” : بد الرب   البن ع ) ٢١/٢٤١(
ويف حيـاة   . “ سـالم علـى نـوح يف العـاملني ـ مل تلدغـه عقـرب       : حني ميـسي  

للحافظ الدمريي آثار ونقول أخرى يف هذا الباب ) ١٤٢ ـ   ٢/١٣٩(احليوان 
  ] .“العقرب ” ذكرها عند كالمه على 

ــا ) ١( وأصــحاب الــسنن  ) ٢٧٠٩ (هــذا الــذكر فأصــله يف صــحيح مــسلم    أم
يا رسول اهللا ، مـا لقيـت مـن عقـرب      : فقال  % جاء رجل إىل النيب    : بلفظ

ــة ــدغتين البارح ــال. ل ــو  ”%: فق ــك ل ــا إن ــسيت   أم ــت حــني أم ــوذ : قل أع
كمـا أخرجـه الترمـذي     . “اهللا التامات من شـر مـا خلـق مل يـضرك           بكلمات

:  وحني ميسيمن قال حني يصبح     ” : من حديث أيب هريرة بلفظ      ) ٣٦٠٠(
 . “اهللا التامات مـن شـر مـا خلـق مل تـضره حمـةٌ تلـك الليلـة                 أعوذ بكلمات 

 .حديث حسن ا هـ :  وقال
) ٣٣٨٨(والترمــذي ) ٥٠٤٧(أبــو داود [ أخرجـه أصــحاب الــسنن األربــع  ) ٢(

وابـن حبـان     )] ٣٨٦٩(وابـن ماجـه     ) ١٥(والنسائي يف  عمل اليـوم والليلـة         
اهللا  من حديث عثمان بن عفـان رضـي       ) ١/٥١٤(واحلاكم  )  موارد ٢٣٥٢(

وصـححه ابـن   . حديث حسن صحيح غريب: قال الترمذى بعد إخراجه .عنه  
  مـا مـن   ” :   ولفظـه “مل يـضره شـيء   ” : ، ومتام احلـديث   ] واحلاكم  [ حبان  
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  ١٩

  )الثَّاين عشر الذِّكْر احلاِدي عشر و(
 فَأَِتم ِنعمتك علـي     اللهم ِإني أَصـبحت ِمنك يف ِنعمٍة وعاِفيٍة وسترٍ       

  *)١ ()ثالثاً(وعاِفيتك وسترك يف الدنيا واآلِخرِة 
             ـكالَِئكَتمو ِشـكرلَـةَ عمح ـِهدأُشو كـِهدأُش تحـبـي أَصِإن ماللّه

        ـريكالَش دكحو ِإالَّ أَنت اُهللا الَ ِإله تأَن كأَن لِْقكخ ِجميعو  لَـك 
 ولُكسرو كدبداً عمحأَنَّ م٢()أربعاً(و(*  

                                                                                                  
بـسم اهللا الـذي ال يـضر مـع      : عبد يقول يف صباح كل يوم ومـساء كـل ليلـة           

ماء وهـو الـسميع العلــيم، ثـالث مــرات،    شـيء يف األرض وال يف الــس  امسـه  
 .“مل تصبه فجأة بالء ” ويف رواية أيب داود  . “يضره شيء  مل

عـن  ) ٥٥(عن ابـن الـسـين   )] ٩٢ص(األذكار [ احلديث نقله اإلمام النووي     ) ١(
 …اللهم إين أصبحت: من قال إذا أصبح ” : قال% ابن عباس أن رسول اهللا    

مسى، كان حقاً على اهللا تعاىل أن يِتم عليـه      إخل ثالث مرات، إذا أصبح وإذا أ      
 ].“نعمته  ”ويف آخره يف عمل اليوم والليلة البن السين . [  اهـ“

عمــل (والنــسائي ) ٣٥٠١(والترمــذي ) ٥٠٣٠(احلــديث أخرجــه أبــو داود ) ٢(
: مـن قـال حـني يـصبح أو ميـسي       ” : من حديث أنس ولفظـه    ) ٩ اليوم والليلة 

إخل أعتق اهللا ربعه من النار، فمن قاله مـرتني   . . .اللهم إين أصبحت أشهدك    
أعتـق اهللا نــصفه، ومــن قاهلــا ثالثــاً أعتـق اهللا ثالثــةَ أرباعــه، فــإن قاهلــا أربعــاً   

إال غفر اهللا له ما أصاب يف يومه ذلـك،  ” : وجاء بلفظ .  “اهللا من النار     أعتقه
قـال  .  “تلـك الليلـة مـن ذنـب      وإن قاهلا حني ميـسي غفـر اهللا لـه مـا أصـاب       

وسـكت عليـه أبـو داود، فهـو عنـده مقبـول، وفـضل اهللا          . غريـب : الترمذي
    وحــدك ): (ال إلـه إال أنـت  : (وعنـد الترمـذي والنـسائي بعـد قولـه     . [ أوسـع 
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  )الذِّكْر الثَّاِلثُ عشر والرابع عشر(
 ــه ــوايف ِنعمـ ــداً يـ ــاِملني حمـ ــد هللا ربِّ العـ ــده  احلَمـ ــاِفئُ مِزيـ ويكَـ

  *)١( )ثالثاً(
  ت اسـالطَّاغُوتِ وتِ وباِجلب تكَفَرِظيمِ وباِهللا الع تنك آمـس ِة  مـورِبـالع ت

ِليمع ِميعاُهللا سا ولَه امثْقَى الَ انِفص٢()ثالثاً(الو( *  
                                                                                                  

إسـناده  ) : ٨٨ص(واحلـديث قـال عنـه النـووي يف األذكـار            ) شريك لك  ال
 )].٢/٣٥٦(وحسنه احلافظ ابن حجر يف نتائج األفكار . جيد

إن ): ٣٣٠ ـ   ١٢/٣٢٩(قـال الرافعـي يف الـشرح الكـبري     : ء يف ابن عـالن جا) ١(
منقطـع اإلسـناد،   : جربيل علمها آدم عليهما السالم، قال احلافظ ابن الصالح       

يـا  : قـال آدم  ” : وحدث به الرافعي عن حممد بن النضر، وجلّ رجالـه ثقـات      
أوحى اهللا رب شغلتين بكسب يدي فعلمين شيئاً فيه جمامع احلمد والتـسبيح فـ    

إخل  …احلمـد هللا رب العـاملني   : أصبحت وإذا أمسيت فقل ثالثـاً  إليه يا آدم إذا   
ــ  . “فذلك جمامع التحميد والتسبيح      باختـصار  . وأخرجه أبو نعيم يف احللية اه
وجاءت هذه اجلملة من ضمن ). ٢٩٧ ص٣ج(من شرح األذكار البن عالن 

لبخـاري يف الــضعفاء ،  صـيغة احلمــد مرويـة عــن ابـن عمــر مرفوعـة رواهــا ا    
ــذري  ــع الكلــم (وأوردهــا املن ــب يف جوام ــ فــصل نــوع آخــر  ) بــاب الترغي ـ

 . يراجع ) ٢/٣٥٠(
هذا الذكر روي عن عـروة بـن الـزبري ومل يرفعـه ، وأن اجلـن مل يقـدروا عليـه             ) ٢(

إخل . . . آمنـت بـاهللا العظـيم    : ألين أقول إذا أصبحت وإذا أمـسيت     ” : فقال
يف مكايـد   [رواه ابـن أىب الـدنيا      ) : ١/٣٤١(ملنـذري   قال ا .  “ثالث مرات   

ورواه أيـضا ابـن أيب   . [  ونقله عنه السيد فضل بن سهل يف شرحه       ]الشيطان
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  ٢١

  
  )الذِّكْر اخلَاِمس عشر والسادس عشر(

اُهللا علَيِه وسلَّم نِبيـاً   رِضيت ِباِهللا رباً وباإلسالِم ِديناً وِبمحمٍد صلَّى 
  * )١()ثالثاً(ورسوالً 

                                                                                                  
 ) ]١٥٤( رقم “اهلواتف ” الدنيا يف 

ماجـه   وابن) ٣٣٨٩(والترمذي  ) ٥٠٣٣(أبو داود   [ رواه أصحاب السنن األربع     ) ١(
الكــبري  يف املعجــم[ والطــرباين )] ٤(ة والنــسائي يف عمــل اليــوم والليلــ) ٣٨٧٠(
مـن حـديث    )٧/٤١(، وابـن أيب شـيبة    ) ]٣٠١(ويف الدعاء   ) ٩٢١رقم/٢٢ج(
مـن قـال إذا أصـبح    ” :  قال مسعته يقول%اهللا خادم رسول] عن  [ سالم  ] أيب   [

رسوالً، كـان حقـاً علـى       % رضيت باهللا رباً وباإلسالم ديناً ومبحمد     : وإذا أمسى 
كما يف جممـع الزوائـد   [ والطرباين ) ٤/٣٣٧(كما أخرجه أمحد .  “اهللا أن يرضيه    

] ووافقـه الـذهيب     ) [ ١/٥١٨(برجال ثقات ، وصـححه احلـاكم        )] ١٠/١١٦(
، وابـن  )٧/٤٢(حديث ثوبـان، وابـن أيب شـيبة        من) ٣٣٨٩(وأخرجه الترمذي   

ويف ) نبيـاً (ويف بعـضها  ) ثالث مـرات : (سعيد وقال من حديث أيب) ٦٨(السين  
. بينـهما اإلمـام علـى طريقـة اإلمـام النـووي رمحهمـا اهللا               فجمـع ) رسوالً (بعضها

حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وجـود إسـناده    : واحلديث قال عنه الترمذي   [
ــار  ــووي يف األذك ــار    )٨٨ص(الن ــائج األفك ــن حجــر يف نت ــافظ اب ــسنه احل ، وح

إسـناده   : بعد أن عـزاه للطـرباين     ) ١٠/١١٦(اهليثمي يف امع     ، وقال )٢/٣٥٢(
 ].اهـ. حسن
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  ٢٢

حِه تلَيع وِإالَّ ه اُهللا ال ِإله ِبيِشسرالع بر وهو كَّلْتِظيم و١()سبعاً( الع(*  
  )الذِّكْر الساِبع عشر والثَّاِمن عشر (

 لِّمسو ِبهحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلِّ عص م٢()عشراً(اللَّه(*  
ِة  ك ِمـن فُجـاءِة اخلَيـِر ، وأَعـوذُ ِبـك ِمـن فُجــاءَ      اللَّهــم ِإنـي أَسـأَلُ   

ــر٣(الش( *  

                                                        
حـني   من قال” ]: مرفوعاً [ من حديث أيب الدرداء  ) ٧١(أخرجه ابن السين    ) ١(

وهـو رب   حـسيب اهللا ال إلـه إال هـو عليـه توكلـت          :  يصبح وحـني  ميـسـي     
.  “العرش العظيم، سـبع مـرات كفـاه اهللا مـا أمهّـه مـن أمـر الـدنيا واآلخـرة                 

) ٥٠٤٠/٩١( طريقه، وأبو داود من) ٣٦/١٩٣(وأخرجه أيضاً ابن عساكر   
، موقوفـاً علـى أيب الـدرداء ، ولـه      ]كاذبـاً   صـادقاً كـان أو  : بزيـادة قولـه   [ 

 .حكم الرفع ألنه ال يقال بالرأي
كمـا   بسنٍد جيد ـ ) ١٠/١٢٠كما يف جممع الزوائد (احلديث أخرجه الطرباين ) ٢(

داء رضـي اهللا  قال احلافظ ابن كثري والسيوطي وغريمها ـ من حـديث أيب الـدر   
من صلَّى علَي حني يصبح عشراً وحني ميـسي       ” : %قال رسول اهللا  : عنه قال 

ــة   ــوم القيامــ ــفاعيت يــ ــه شــ ــد “عــــشراً أدركتــ ــع الزوائــ  وأورده يف جممــ
رواه الطرباين بإسنادين ، وإسناد أحدمها جيد     ” : وقال  ). [ ١٢٠ص/١٠ج(

ويف الـدر  )] . ١/٤٥٨(وقـال املنـذري حنـوه يف الترغيـب          . “ورجاله وثقوا   
ــزاب     ــورة األح ــك يف س ــول ذل ـــور حــديث آخــر ح ) ٦٤٨ص / ٦ج(املنث

 . فلرياجع
 كـان يـدعو ـذه    %إنَّ رسول اهللا” : عن أنس قال ) ٣٩(أورده ابن السين    ) ٣(
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  ٢٣

  )الذِّكر التاسع عشر والعشرون (  
اللَّهم أَنـت ربي ال ِإله ِإالَّ أَنـت خلَقْتِنـي ، وأنـا عبـدك وأَنـا علـى          

     تطَعـتا اسم ِدكعوو ِدكهع *     ِمـن ـوذُ ِبـكأَع    ، تعـنـا صم ـرش
فَـاغِْفر ِلـي فَإنـه الَ يغِفـر     * أَبوُء لَـك ِبِنعمِتـك علـي وأَبـوُء ِبـذَنِبي        

  *)١(أَنت الذُّنوب إالَّ
اللّهم أَنت ريب الَ ِإله ِإالَّ أَنت علَيك توكَّلْـت وأَنـت رب العـرِش       

انَ وما لَم يشأْ لَـم يكُـن والَحـولَ والَ قُـوةَ     ما شاَء اُهللا كَ * العِظيم  
أَعلَم أَنَّ اَهللا علَىكُـلِّ شـىٍء قَـِدير وأَنَّ اَهللا         * ِباِهللا العِلي العِظيِم     إَالَّ

اللَّهم ِإني أَعوذُ ِبـك ِمـن شـر نفْـِسي          * قَد أَحاطَ ِبكُلِّ شيٍء ِعلْماً      

                                                                                                  
. إخل  . . .اللهم إين أسـألك مـن فجــاءة اخلـري     : الدعوة إذا أصبح وإذا أمسى    

ــه يوســف بــن) [ ٣٣٧١(ورواه أبــو يعلــى  ــرجم يف التهــذيب وفي ــة مت  عطي
 )].٥/١٠٥(السيوطي كما يف فيض القدير [وحسنه )] ١١/٤١٨(

والنـسائي  ) ٣٣٩٠(والترمـذي   ) ٦٣٢٣ و ٦٣٠٦(احلديث أخرجه البخاري    ) ١(
وابـن الـسين    ) ٥٠٣١(وأبو داود   ) ٤٦٤ويف عمل اليوم والليلة     ) (٨/٢٧٩(
 أخرجـه  من حديث شداد بـن أوس، وبعضهم من حديث بريـدة كمـا    ) ٤٣(

ــت : ســيد االســتغفار ”: ويف أولــه ) ١٢٥، ١٢٤، ٤/١٢٢(أمحــد  اللــهم أن
من قاهلا من النهار موقناً ا فمـات ِمـن يومـه قبـل أن           ” :  وفيه   “إخل  ... ريب

ميسي فهو من أهل اجلنة، ومن قاهلا من الليل وهـو مـوقن ـا فمـات قبـل أن         
 . “يصبح فهو من أهل اجلنة
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  ٢٤

 ــرش ِمـنو  ا ِإنَّ رِتهاِصــيآِخـذٌ ِبن ــٍة أَنــتاباٍط    كُـلِّ دلــى ِصــرـي عب
  * )١(مستِقيـٍم

  )الذِّكر احلادي والعشرون ( 
  

      ِجريتأَس ذَاِبكع ِمنِغيثُ وـتأَس ِتكمحِبر مواقَيي ياحِلـي    * ي ـِلحأَص
فِْسي طَرِكلِْني ِإىل نالَ تو أِْني كُلَّهٍنشي٢(فَةَ ع( .*  

                                                        
عـن   ) ٤٢(ــ النـووي ـ عـن ابـن الـسين       ) ٩٣ ـ  ٩٢ص (أورده يف األذكـار ) ١(

أيـضاً عـن طلـق بـن حبيـب عـن       ) ٥٧(بريدة، ورواية أخرى عن ابن السين   
قال ]  عن بريدة[ ، وفيه ]وفيه الذكر الذي ساقه املؤلف بلفظه  [ الدرداء   أيب

إله إال هـو   ريب اهللا الذي ال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى ”  : %رسول اهللا 
وأَنَّ : إىل قولـه  . . . ي العظيم، توكلت على اهللا وهو رب العرش العظـيم         العل

 وأورده مـن طريق ثالثة “اهللا قد أحاط بكل شيء علماً، مث مات، دخل اجلنة         
أدرك ” :  وفيـه  ،%عن رجـل مـن أصـحاب الـنيب     )] ٥٨(عند ابن السين     [

مـا حوهلـا   فوجـد أن  . مل حيتـرق : دارك فقد احترقت، وتكرر ذلك وهو يقول 
مـن قـال    ” : يقول% اهللا ألين مسعت رسول  : قد احترق ومل حتترق هي، قال     

، مل يصبه يف نفسه وال أهلـه  )وذكر هذه الكلمات(حني يصبح هذه الكلمات  
األذكار وشرحه البن عالن  .  اهـ   “وقد قلتها اليوم    . “ وال ماله شيء يكرهه     

 ).١٣٠ص/٣ج(
) ٣١٠٧كـشف األسـتار   (والبـزار  ) ٥٧٠عمل اليـوم والليلـة   (روى النسائي   ) ٢(

 قـال لفاطمــة  %أن الـنيب ” : بـسند صـحيح عـن أنـس     ) ١/٥٤٥(واحلـاكم  
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  ٢٥

  
  )الذّكر الثَّاين والعشرون والثَّالث والعشرون (  

ــزِن       ــمِّ واحلَ ــن اهلَ ــك ِم ــوذُ ِب ــي أَع ِإن ــم اللّه *   ــن ــك ِم ــوذُ ِب وأَع
وأَعوذُ ِبـك ِمـن     * وأَعوذُ ِبك ِمن اجلُبِن والبخِل      *  والكَسِل العجِز

ِر الرقَهِن ويِة الداِلغَلَب١(ج( *  
اللّهـم ِإنـي أَسـأَلُك    * واآلِخـرِة   اللّهم ِإني أَسأَلُك العاِفِيةَ ِفي الـدنيا  

فْوائمةَ   العافَاةَ الداملعةَ واِفيالعِلـي    *  وأَهو ايينـِايل    يف ِديِني ودمو *
م احفَظْين ِمن بيِن يدي  اللَّه* وآِمن روعايت   * اللّهم استر عوراِتي    

                                                                                                  
ما مينعك أن تسمعي مـا أوصـيِك بـه، تقـولني إذا أصـبحِت           : رضي اهللا عنها    
): ١٠/١١٧(قــال اهليثمــي  . “ إخل . . . يــا حــى يــاقيوم   : وإذا أمــسيِت 

ب ملـن  طَـ افظ عليه فإنه دواء مـن     فح. وأخرجه البزار والطرباين بسند صحيح    
 .حب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

دخل رسـول  : عن أيب سعيد اخلدري قال) ١٥٥٠(احلديث أخرجه أبو داود    ) ١(
اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ذات يوم املسجد، فإذا هو برجـل يقـال لـه أبـو         

مهـوم  :  صالة ؟ قالما يل أراك جالساً يف املسجد يف غري وقت    : أمامة فقال له  
أفـال أعلمـك كالمـاً إذا قلتـه أذهـب اهللا      ” : قـال . وديون لزمتين يا رسول اهللا  

اللـهم إين  : إذا أصـبحت وإذا أمـسيت    : قـل    ...مهك وقضى عنك دينـك ؟       
ففعلت ذلك، فأذهـب اهللا همـي، وقـضى عـين        : قال.  “إخل  . . . أعوذ بك   

 ”    : القصة  حديث أنس يف غريوهلذا احلديث شاهد من : قال احلافظ . ديين
 “إخل . . . اللـهم إين أعـوذ بـك    : كان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يقـول  

 )].٣/١٢٣(انظر الفتوحات الربانية  . [ وغريه) ٦٣٦٩(وذلك يف البخاري 
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  ٢٦

وأَعـوذُ  * وِمـن فَـوقي   * وعـن يِمـيين وعـن ِشـمايل         * وِمن خلِْفي   
  * )١ (ِبعظَمِتك أَنْ أُغْتالَ ِمن تحِتي

  )الذِّكْر الراِبع والعشرون واخلامس والعشرون(
* نت تطِْعمِنـي وأَنـت تـسِقيين       وأَ* اللَّهم أَنت خلَقْتين وأَنت تهِديين      

  * )٢(وأَنت تِميتـين وأَنت تحييِني

                                                        
ــو داود  ) ١( ــان ، ) ٥٠٣٥(احلــديث أخرجــه أب ــن حب ــوارد٢٣٥٦(واب ــن )  م م

، )] ٥٦٦(وعمـل اليـوم والليلـة    ) [ ٨/٢٨٢(حديث ابـن عمـر، والنـسائي        
صــحيح : وقــال  [ )١/٥١٧(واحلــاكم ، ) ٣٨٧١( ماجــه            وابـن  

روينــا ”): ٨٩األذكــار ص(قــال النــووي ]  الــذهيب        اإلســناد ، وأقــره 
اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يدع     مل يكن رسول  ”:  وفيه “باألسانيد الصحيحة 

 “إخل . . . اللهم إين أسـألك العافيـة   :  ميسي هذه الكلمات حني يصبح وحني    
ويف املوضــوع )] ٢/٣٦٢(األفكــار  وحــسنه احلــافظ ابــن حجــر يف نتــائج [ 

.  نطيـل بـذكرها، بعـضها عـن معـاذ          ال أحاديث حول سؤال العافية واملعافاة    
) ١٠/١٧٥(ورواه البزار بلفظه عن ابن عباس مرفوعاً كمـا يف جممـع الزوائـد     

 . حديث العباس بلفظ املؤلف، وكذلك
عن مسرة بن جندب   ) ] ١٠٢٨(يف األوسط رقم    [ احلديث أخرجه الطرباين    )  ٢(

مـن قـال إذا    ” : مراراً وأيب بكر وعمر مراراً يقـول        % اهللا مسعت من رسول  
إخل ، مل يسأل اهللا شيئاً إال أعطاه    . . . اللهم أنت خلقتين    : أصبح وإذا أمسى    

 .إسناده حسن :  )١٠/١١٨(قال يف جممع الزوائد  . “إياه 
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  ٢٧

وعلَـى ِديـِن    *  كَِلمـِة اإلخـالَصِ    ِوعلـى * أَصبحنا علَى ِفطْرِة اإلسالَِم     
راِهيم وعلَـى ِملَّـِة أَِبينـا ِإبـ       * محمـٍد صـلَّى اهللا علَيـِه وآِلـِه وسـلَّم             نِبينا
  * )١( مسِلماً وما كَانَ ِمن املُشِرِكني حِنيفاً

  )الذِّكر السادس والعشرون والسابع والعشرون ( 
  تـــومن ِبـــكـــا ويحن ِبـــكا ونيـــسأَم ِبـــكا ونحـــبأَص ِبـــك ـــماللَّه

كِإلَيو ورش٢(الن(*  

                                                        
عمـل اليـوم   (، والنـسائي  )٥/١٢٣) (٣/٤٠٦،٤٠٧(احلديث أخرجه أمحد   )  ١(

مـن حـديث عبـد الـرمحن بـن        ) ٢٩٤يف الـدعاء   (والطرباين  ) ١،٢،٣والليلة  
إذا % كـان الـنيب  ” : أَبزى ، وهو عنـد النـسائي برجـال الـصحيح، ولفظـه           

إذا  ” : ، ويف لفـظ أمحـد    “ . . .أصبحنا على فطـرة اإلسـالم       ” : أصبح قال   
وأخرجـه  ) : ٩١األذكار ص(قال النووي . “إخل . . . أصبح وإذا أمسى قال     

وقـال  ) ] . ٣٤(عمـل اليـوم والليلـة البـن الـسين          [ ابن السين بسند صحيح     
 .ورجال أمحد والطرباين رجال الصحيح ) : ١٠/١١٦(اهليثمي يف امع 

وابـــن ماجـــه ) ٣٣٩١(والترمـــذي ) ٥٠٢٩(احلـــديث أخرجـــه أبـــو داود ) ٢(
إذا % كـان ” : وغريهم باألسانيد الـصحيحة عـن أيب هريـرة أنـه            ) ٣٨٦٨(

 ، وإذا أمـسى  “إخل . . . اللـهم بـك أصـبحنا ، وبـك أمـسينا         : أصبح يقول   
ويبدل النشور باملـصري  . “ إخل . . . اللهم بك أمسينا ، وبك أصبحنا   ” :  قال

 .صحيح غريب)] : ٢/٣٣١(ألفكار نتائج ا[قال احلافظ . يف املساء 
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 ِللَّــِه و ــك اللَّهــم ِإنــي * احلَمــد ِللَّــِه رب العــاِملني أَصــبحنا وأَصــبح املُلْ
أَلُكأَس ريخ اهدهو هكَتربو هورنو هرصنو هحِم فَتو١(هذاَ الي(*  

  )الذِّكر الثَّامن والعشرون والتاسع والعشرون( 
يِه ، وأَعوذُ ِبـك ِمـن شـر      اللَّهم ِإني أَسأَلُك خير هذَا اليوِم وخير ما فِ        

   *)٢(وشر ما ِفيِه اليوِم هذَا

                                                        
عـن أيب مالـك األشـعري       ] وسكت عنه ) [٥٠٤٣(احلديث أخرجه أبو داود     ) ١(

: إذا أصـبح أحـدكم فليقـل   ” : أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم قـال        
وأعـوذُ بـك   ”  : “وهداه”: ومتامه بعد قوله  [“إخل... أصبحنا وأصبح امللك هللا     
زاد الطـرباين  .  “عده، مث إذا أمسى فليقل مثـل ذلـك      من شر ما فيه وشر ما ب      

  إن أبـا داود ذكـر عــن   :  وقـد قــال احلـافظ  ].  “وشـر مـا قبلـه    ” ): ٣٤٥٣(
حممد بن عوف أنه وجد احلـديث هـذا يف كتـاب إمساعيـل بـن عيـاش               شيخه

  وانظـر )[٣/١١٥(تقوى عنده ذه الوجـادة كمـا يف شـرح األذكـار              فلعله 
سـنده  ): ١/٣٣٨(وقال العراقي يف املغـين  ) . ٣٦٩ ـ  ٢/٣٦٨(نتائج األفكار

 ].جيد 
ــرباين  ) ٢( ــم/٢(احلــديث أخرجــه الط ــازب  ) ١١٧٠رق ــن ع ــرباء ب ــان ”عــن ال ك

اللـهم إين  : اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا أصـبح وإذا أمـسى يقـول       رسول
ء حنوه عن الربا) ٣٧(وروى ابن السين    . [ “إخل  . . . أسألك خري هذا اليوم     

بن عازب رضي اهللا عنه، ودليله أيـضاً اجلملـة األخـرية يف حـديث أيب مالـك       
 ].األشعري رضي اهللا عنه الذي تقدم 
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  ٢٩

ماللّه              كـدحو ـكفَِمن لِْقـكخ ـٍد ِمـنبأَح مٍة أَوِنع ِبي ِمن حبا أَصم
  *)١(شِريك لَك ، فَلَك احلَمد ولَك الشكْر علَى ذَِلك الَ

  )الثالثون والثاين والثالثون الذِّكْر الثَّالثون واحلادي و( 
  * )٢( )مائة مرة(سبحانَ اِهللا وِبحمِدِه 

  * )٣ ()مائة مرة(سبحانَ اِهللا العِظيم وِبحمِدِه 

                                                        
ــي ) ٥٠٣٤(احلـــديث أخرجـــه أبـــو داود ) ١( عـــن عبـــد اهللا بـــن غَنـــام البياضـ

إخل ، ... اللـهم مـا أصـبح يب مـن نعمـة        : مـن قـال حـني يـصبح        ” : مرفوعاً
.  “ ليلته ال مثل ذلك حني ميسي فقد أدى شكر      أدى شكر يومه، ومن ق     فقد

األفكـار   نتائج يف ، وحسنه احلافظ)٨٩ص(جود إسناده النووي يف األذكار   [
  :وزاد ) ٧(اليوم والليلة  عمل ، وأخرجه أيضاً النسائي يف)٢/٣٦٠(

، وابن حبـان يف صـحيحه   “من نعمة أو بأحد من خلقك    ما أصبح  يب     اللهم”    
 ].عنهما  اهللا ذه الزيادة عن ابن عباس رضي)  موارد٢٣٦١(

: من قال حني يـصبح وحـني ميـسي       ” : عن أيب هريرة  ) ٢٦٩١(رواية مسلم   ) ٢(
سبحان اهللا وحبمده مائة مرة، مل يـأت أحـد يـوم القيامـة بأفـضل ممـا جـاء بـه            

) ٦٤٠٣(وهـو عنـد البخـاري    . [  “أحد قال مثـل مـا قـال أو زاد عليـه             إال
سبحان اهللا وحبمده، يف يوم مئـة مـرة، حطـت خطايـاه وإن       من قال   ” : بلفظ

  ].“كانت مثل زبد البحر 
” ] : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعاً ) [ ٥٠٥٠(جاء يف رواية أيب داود      ) ٣(

سـبحان اهللا العظـيم وحبمـده، مئـة مـرٍة، وإذا أمـسى       : حـني يـصبح   مـن قـال  
انظـر   [وفيه روايات أخرى .  “فَىاخلالئق مبثل ما وا كذلك، مل يواِف أحد من 

 )].٣٤٦٩(، والترمذي )٢٦٩٣(حنوها يف مسلم 
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      ـراُهللا أَكْبو ِإالَّ اللّه الَ ِإلهِللِّه و داحلَمانَ اِهللا وحب١()مائـة مـرة  (س( *
  .صباحاً ومساًء

  )ثون الذكر الثالث والثال( 
ال ِإله ِإالَّ اُهللا وحده الَ شِريك لَه ، لَـه املُلـك ولَـه              : ويزيد صباحاً   

                                                        
قـال  : عـن أيب هريـرة    ) ٣٥٩٧(والترمـذي   ) ٦٧٨٧(وهذا ما أخرجه مسلم     ) ١(

ألن أقـول سـبحان اهللا واحلمـد هللا       ”: اهللا عليـه وآلـه وسـلم         رسول اهللا صـلى   
ويف الطـرباين  . “   الشمسإله إال اهللا واهللا أكرب أحب إيلَّ ِمما طلعت عليه     وال

أيب أمامة وعـن أم هـانئ بنـت أيب    [ عن )] ١٠/٩٢(كما يف جممع الزوائد      [
سبحان اهللا مائة مرة تعدل مائة رقبـة ، واحلمـد هللا مائـة مـرة          ” ]: أن  : طالب

تعدل مائة فرس مسرج ملجم يف سبيل اهللا، واهللا أكـرب مائـة مـرة تعـدل مائـة          
ي اهللا مائـة متـأل مـا بـني الـسماء واألرض ، وال      وهللـ : وفيه .[  “ بدنة مقلدة 

ــت    ــل مــا أتي ــأيت مبث ــذ ألحــد عمــل إال أن ي ــع يومئ ــي يف  .“يرف وعــزاه اهليثم
) ١٠٠٨رقـم   /٢٤(والطـرباين يف الكـبري    )٦/٣٤٤(ألمحد  ) ١٠/٩٢( امع 

) ٥٥٦٦(كمـا أخـرج مـسلم     ]. “وأسانيدهم حسنة ” : واألوسط ، مث قال   
أحـب   ”: ل اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     عن مسرة بن جنـدب قـال رسـو        

سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكـرب، ال     : الكالم إىل اهللا أربع     
ــدأت   ــأيهن ب ــضرك ب ــه أــا .  “ي ــة ” وفي ــذي .  “غــراس اجلن أخرجــه الترم

حديث حسن صحيح ، ومل يـذكر   : بنحو إسناد مسلم ، مث قال        ) [٢٨٣٦(
 ].اتالباقيات الصاحل
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 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو د١ ()مائة مرة(احلَم( *  
 :)النـشـور  (وبـدل    . مسيتأَ) : أصـبحت  ( بدل  : ويقُولُ ِيف املساِء    

        يف ويـذكِّر  )الليلة( ويؤنث الضمري يف   . الليلة:  )يوملا( وبدل . املِصـري
  . )اليوم (
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
اهللا  ال إلـه إال : من قال” : أن) ٢٦٩٣(ومسلم ) ٦٤٠٣(ِلما أخرج البخاري    ) ١(

إخل يف يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكُِتبت له مائـة حـسنة،     ... 
وحميت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حـىت ميـسي،     

  . “ أكثر منه رجل عمل ومل يأِت أحد بأفضل مما جاء به إال
   ***انتهى الورد اللطيف*** 

  ]ومت خترجيه املقصد املنيف[ 
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 مـرة مـن التـسبيحات       ةمبائـ مـن مل يـتمكن مـن اإلتيـان           : تنبيه[  
   :املختصرة وهي* ذه الصيغةفليأِتوالتهليل كما تقدم ، 

        فْـِسِه وا نِرضلِْقِه وخ ددِدِه عمِبحانَ اِهللا وحبس     ادِمـدِشـِه ورـةَ عِزن
   *)١ ()ثالثاً (كَِلماِتِه 

                                                        
ويف بعض الطبعات األخرى ،   فأثبتناهـا  ) ب( هذه الصيغة جاءت يف النسخة  *  

لتمام الفائدة ، وقد اختارها حفيد املؤلف اإلمام علـوي بـن أمحـد بـن حـسن           
 األكمل واألفضل ، ومـن    من التسبيحات املتقدمة فهو    ةمبائاحلداد ، فمن أتى     

  .مل يتمكن من اإلتيان ا فليأت بالصيغة املذكورة 
) ١٥٠٣(واللفـــظ لـــه ، وأبـــو داود ) ٢٧٢٦(روى مـــسلم يف صـــحيحه )  ١(

وابــن ) ٣/٧٧(، والنــسائي “حــسن صــحيح” : وقــال ) ٣٥٥٠(والترمــذي 
عن جويرية أم املؤمنني رضـي اهللا عنـها ، أن الـنيب صـلى اهللا     ) ٣٨٠٨(ماجه  

ليه وآله وسلم خرج من عندها بكرة حني صلى الصبح ، وهي يف مسجدها    ع
ما زلِت على احلال الـيت  ” : ، مث رجع بعد أن أضحى ، وهي جالسة ، فقال      

لقد ” : نعم ، قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم    : قالت   . “فارقتِك عليها ؟  
ِت منذُ اليوم لوزنتـهن  قلت بعدِك أربع كلماٍت ثالث مراٍت ، لو وزنت مبا قل      

 . “سبحانَ اِهللا وحبمِدِه ، عدد خلِقِه وِرضا نفِْسِه وِزنةَ عرِشِه وِمداد كَِلماِتـهِ  : 
سـبحان اِهللا عـدد خلقـه ، سـبحان اِهللا ِرضـا        ” ) : ٢٧٢٦(ويف رواية ملـسلم     

 : ولفـظ الترمـذي    . “د كلماِتـهِ نفِْسِه سبحانَ اِهللا ِزنةَ عرِشِه ، سبحان اِهللا ِمدا  
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سبحانَ اهللا العِظيِم وِبحمِدِه عدد خلِْقِه وِرضا نفْـِسِه وِزنـةَ عرِشـِه             

   *)١ ()ثالثاً ( وِمداد كَِلماِتِه 
مـا خلَـق   سـبحانَ اِهللا عـدد   * سبحانَ اِهللا عدد ما خلَق ِفي السماِء  

سبحانَ اِهللا عـدد مـا   * سبحانَ اِهللا عدد ما بين ذَِلك    * ِفي اَألرِض   
   اِلقخ واِء        * همِفي الس لَقا خم ددِهللا ع دا    * احلَمم ددِهللا ع داحلَم

 ِهللا عدد ما    احلَمد* احلَمد ِهللا عدد ما بين ذَِلك       * خلَق ِفي اَألرِض    
  اِلقخ واِء  * همِفي الـس لَقا خم ددِإالَّ اُهللا ع ِإالَّ اُهللا  * الَ ِإلَه الَ ِإلَـه

الَ ِإلَه * الَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا عدد ما بين ذَِلك     * عدد ما خلَق ِفي اَألرِض      
     اِلقخ وا هم دداِء اُهللا أَ* ِإالَّ اُهللا عمِفي الس لَقا خم ددع راُهللا * كْب

اُهللا * اُهللا أَكْبر عدد ما بـين ذَِلـك   * أَكْبر عدد ما خلَق ِفي اَألرِض       
   اِلقخ وا هم ددع رِظـيِم     * أَكْبالع ِلـيةَ ِإالَّ ِبـاِهللا العالَ قُـولَ ووالَ ح

الَ حولَ والَ قُوةَ ِإالَّ ِباِهللا العِلـي العِظـيِم   * لسماِء عدد ما خلَق ِفي ا  
الَ حولَ والَ قُوةَ ِإالَّ ِباِهللا العِلي العِظـيِم         * عدد ما خلَق ِفي اَألرِض      

                                                                                                  
سبحان اِهللا عدد خلِقِه ، سبحان اِهللا عدد خلِقِه ، سـبحان اِهللا عـدد خلِقـِه ،     ”

  . بتكرار كل واحدة ثالثاً أيضاً “ إخل …ثالث مرات 
  .انظر اهلامش السابق ) ١(
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     ذَِلك نيا بم ددع *       ددِظيِم عالع ِليةَ ِإالَّ ِباِهللا العالَ قُولَ ووا الَ حم
اِلقخ و١(ه(*   

                                                        
 أنه دخل مع رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    : عن سعد بن أيب وقاص      ) ١(

 أال أُخِبـرِك مبـا هـو    ”: على امرأٍة وبني يديها نوى أو حصى تسبح به ، فقال       
سـبحانَ اِهللا عـدد مـا خلـق يف     ”:  فقـال  “أيسر عليِك مـن هـذا ، أو أفـضل ؟    

        مـا بـني دـدِفي اَألرِض ، وسـبحان اِهللا ع ما خلق ددالسماِء ، وسبحانَ اِهللا ع
  ددوسبحان اِهللا ع ، ِهللا      ذلك مثـلُ ذلـك ، واحلمـد واُهللا أَكـرب ، ا هو خـالقم

. “مثلُ ذلك ، وال إله إال اُهللا مثلُ ذلك ، وال حول وال قوة إالَّ باِهللا مثلُ ذلك       
حـسن  ”: وقـال  ) ٣٦٣٩(واللفـظ لـه ، والترمـذي     ) ١٥٠٠(رواه أبو داود    

) ٢٣٣٠مـوارد (، وابن حبان ) ٧١٠( ، وأبو يعلى  “غريب من حديث سعد   
وخالف األلبـاينُّ   . ووافقه الذهيب   ) ١/٥٤٨(صححه احلاكم يف املستدرك     و  

، وقـد انتـصر هلـم شـيخنا     ) ١/١١٠الـضعيفة (هؤالء احلفاظ وغريهم فضعفه    
ويف حـديث أيب أمامـة    . “وصـول التـهاين  ”احملدث حممـود سـعيد ممـدوح يف     

انَ اِهللا سبحان اِهللا عدد ما خلق ، سبحان اهللا ملَء ما خلق ، سـبح        ”: مرفوعاً  
عدد ما ِفـي األرِض والـسماِء ، سـبحانَ اِهللا مـلَء مـا ِفـي األرِض والـسماِء ،          
سبحانَ اِهللا ملَء ما خلق ، سبحانَ اِهللا عدد ما أحـصى كتابـه ، وسـبحان اِهللا     

رواه النسائي يف عمل اليوم  .  “احلمد ِهللا مثلُ ذلك: ملَء كلِّ شيٍء ، وتقول     
ــة  ــظ ) ١٦٦(والليل ــان يف صــحيحه  واللف ــه ، وابــن حب ــوارد(ل ، ) ٢٣٣١م

 “صـحيح علـى شـرط الـشيخني     ”: وقـال   )   ١/٥١٣(واحلاكم يف املستدرك    
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الَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا وحده الَ شِريك لَه ، لَه املُلْك ولَه احلَمـد وهـو علَـى      
    . * ])١ ()ثالثاً ( كُلِّ شيٍء قَِدير عدد كُلِّ ذَرٍة أَلْف مرٍة 

                                                                                                  
ووافقــه الــذهيب ، ورواه الطــرباين بإســنادين أحــدمها حــسن كمــا يف امــع  

   . “وتسبح مثلُ ذلك ، وتكبر مثلُ ذلك”: ، ويف آخر عنده ) ١٠/٩٣(
، ومـــسلم     ) ٦٤٠٤( وروى البخـــاري ،) ٣٣(تقـــدم يف هـــامش رقـــم   ) ١(

عليه  عن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه ، عن النيب صلى اهللا     ) ٢٦٩٣(
ال إله إالَّ اُهللا وحده الَ شريك لَه ، لَه املُلـك ولـه   : من قال  ”: وآله وسلم قال    

ق أربعـةَ  احلَمد ، وهو على كُلِّ شيٍء قَِدير ، عشر مـرات ، كـان كمـن أعتـ               
ال إلـه إالَّ اُهللا    : مـن قـال      ”: وعنـه أيـضاً مرفوعـاً        .  “أنفٍُس ِمن ولَِد إمساعيل   

وحده الَ شريك لَه ، لَه املُلك وله احلَمد ، حييي ومييت وهو على كُـلِّ شـيٍء           
ــت لــه كِعــدِل محــرٍر أو محــرريِن  الكــبري رواه الطــرباين يف  . “قَــِدير ، كان

ــي يف امــع  ) ٤٠١٦رقــم/٤( ــال اهليثم ــه رجــال ”) : ١٠/٨٤(، وق ورجال
مـن مـنح ِمنحــةَ وِرٍق   ”: وعـن الـرباء بــن عـازب مرفوعـاً قــال      .  “الـصحيح 

ال إلـه إالَّ اُهللا  : ِمنحةَ لَبٍن ، أو هدى زقَاقاً فهو كعتاِق نـسمٍة ، ومـن قـال       أو
ه املُلك وله احلَمد ، وهو علـى كُـلِّ شـيٍء قَـِدير ، فهـو            وحده الَ شريك لَه لَ    

واللفـظ لـه ، والترمـذي باختـصار         ) ٤/٢٨٥(رواه أمحـد     .  “كعتاِق نـسمةٍ  
وقـال اهليثمـي يف امـع        .  “حسن صحيح غريب  ”: وقال  ) ١٩٥٧(التهليل  

 .  فـضة ) : وِرق(ومعـىن    .  “رجـال الـصحيح   ”: عن رجال أمحد  ) ١٠/٨٥(
أراد مـن  : وقيـل  . دلَّ تائهـاً أو أرشـد أعمـى إىل الطريـق      ) : هدى زقَاقـاً  ( و

ومـضاعفة العـدد    .تصدق بزقاق من النخل وهو السكة منها ، واألول أشـبه        
هنـا تـشهد هلـا األحاديـث املتقدمـة يف مـضاعفة التـسبيح والتحميـد والتـهليل          

   . والتكبري ، وفضل اهللا تعاىل واسع وهللا احلمد
وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسـلم ، وآخـر دعوانـا أن                

   .احلمد هللا رب العاملني
*   *   *  
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 ]الذِّكْـــر[   

  الواِرد ِعند النوِم
اللَّه ِمكِباسوتا وأَميأَح ١( م(*  

 كِبري٣٣(الت ( ِبيحسوالت)٣٣ ( ِميدحوالت)٢()٣٣(*  
باسِمك ربـِّي وضعت جنيب وِباسِمك أَرفَعه، ِإنْ أمسكْت نفْـِسي          
   كــاد ــِه ِعبـ ــظُ ِبـ ــا تحفَـ ــا ِبمـ ــلْتها فَاحفَظْهـ ــا، وِإنْ أَرسـ فَارحمهـ

اِلِحني٣(الص( *  

                                                                                                  
  

ــة     )١( ــة حذيف ــن رواي ) ٦٣٢٥(وأيب ذر ) ٦٣٢٤ و ٦٣١٢(رواه البخــاري م
  “إخل…بامسـك  ”: كـان إذا أوى إىل فراشـه قـال    %  أنه): رضي اهللا عنهما  (
 .بن عازب رضي اهللا عنه  رواية الرباء من) ] ٢١٩٢(ورواه مسلم  [

ــسلم   )٢( ــي  ) ٢٧٢٧(رواه م ــن عل ــه (ع ــول) رضــي اهللا عن ــره % أن الرس أم
فما تركته منذ مسعته من رسول ” :  قال علي…وفاطمـة أن يقواله عند النوم  

 . “وال ليلة ِصفِّني : قال! وال ليلة ِصفِّني؟: ، قيل%اهللا
قـال  : عن أبـي هريرة   ) ٢٧١٤(ومسلم  ) ٧٣٩٣ و   ٦٣٢٠(رواه البخاري     )٣(

إذا أوى أحدكم إىل فراشه فلينفض فراشـه بداِخلَـِة إزاره،       ” %: رسول اهللا   
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              ًقْرأمها ثَالثـاكَفَّيِه وي عمجِني، يذَتوواملُع ،
هدسج ـحسم١(وي(*  

  
   : )٣(وآية الكرسي، )٢(اآليتان من آخر سورة البقرة

                                                                                                  
ــول    ــه، مث يق ــه علي ــا خلَفَ ــدري م ــه ال ي ورواه . [ “إخل ...بامســك ريب: فإن

 ].“وبامسك أرفعه” وعنده ) ٣٤٠١(الترمذي 
عـــن )] ٢١٩٢ (ومــسلم ) ٦٣١٩ و ٥٠١٧(البخــاري  [ يف الــصحيحني    )١(

أخذ مضجعه كل ليلة مجع كفيه، مث نفث فيهمـا، وقـرأ         إذا% كان: عائشة
قـل أعـوذ   { و } قـل أعـوذ بـرب الفلـق      { و} قُلْ هو اهللا أحد     { : فيهما

: ومتامـه   . [ “... ، مث مسح مـا مـا اسـتطاع مـن جـسده              }برب الناس   
ك ثـالث  يبدأ ما على رأسه ووجهه ، وما أقبل مـن جـسده ، يفعـل ذلـ         ”

 ] .نفخ لطيف بال ريق : والنفْثُ  . “مرات 
ــصحيحني   )٢( ، ومــسلم )٥٠٠٩ و ٥٠٠٨(البخــاري [رواه أبــو مــسعود يف ال

اآليتان من آخـر  ” : قال رسول اهللا صلى اهللا على وآله وسلم   : قال)] ٨٠٨(
مـن قيـام ليلتـه،    ) : كفتاه(قيل . “ سورة البقرة، من قرأ ما يف ليلٍة كفتاه        

 .األمران: كفتاه من اآلفات يف ليلته، وقيل  : وقيل
اهللا  وكلـين رسـول  : عن أيب هريـرة قـال  ) ٥٠١٠ و ٢٣١١(رواه البخاري    )٣(

صلى اهللا عليه وآله وسلم حبفظ زكاة رمضان، فأتاين آٍت، فجعل حيثـو مـن     
إذا أويـت إىل فراشـك، فـأقرأ      ): وذكر احلديث، وقال يف آخره    ... (الطعام  

 يزال معك من اهللا تعاىل حافظ، وال يقربـك شـيطان حـىت           آية الكرسي، لن  
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             ] ٢٥٥: البقرة*[  
  
                        

                             

                      

                    
                       

                        

                                                                                                  
صـدقك وهـو كـذوب، ذاك    ” : فقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم . تصبح

 .“ شيطان 
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       ]  ٢٨٦ ـ ٢٨٥:البقرة[   *  
 
”          ـأْتوألْج ،ـِري ِإليـكأَم ـتضوفَو ،فْـسي ِإليـكن تلَمأَس ماللَّه 

   ــك ــك، ال ملْجــأَ وال منجــى ِمن ــةً إلي ــك، رغْبــةً ورهب ظَهــِري ِإلي
ِإليك، آمنـت ِبكتاِبـك الَّـِذي أَنزلْـت، ونبيـك الَّـِذي أَرسـلْت                ِإالَّ
“)١(*  
” كثُ ِعبادعبت موي كذَابِقِني ع م٢ ()ثالث مرات (“ اللَّه(*  
 اللهم رب السماواِت ورب األرِض ورب العرِش العِظـيم، ربنـا     ” 

ورب كُــلِّ شــيٍء، فَــاِلق احلَــب والنــوى، منــِزلَ التــوراِة واِإلجنيــِل 
                                                        

ــصحيحني   )١( ــسلم )٦٣١٥ و ٦٣١٣(البخــاري [ يف ال ــن )] ٢٧١٠(، وم م
إذا أتيـت مـضجعك   ” %: قـال يل رسـول اهللا  : رواية الرباء بـن عـازب قـال    

ــل  فتوضــأ وضــوءك ل ــصالة، مث اضــطجع علــى شــقك األميــن، وق ــهم : ل الل
. “ إخل، فإنْ ِمت ِمت على الفطـرة، واجعلـهن آِخـر مـا تقـول         ...  أسلمت

 .ورواية مسلم مقاربة لرواية البخاري 
كـان  % عن حفصة أم املؤمنني رضي اهللا عنـها أنـه  ) ٥٠٠٦(رواه أبو داود    )٢(

إخل، ... اللهم ِقـين  ” : ه، مث يقولإذا أراد أن يرقد وضع يده اليمىن حتت خد 
. صحيح حـسن : عن حذيفة وقال) ٣٣٩٨(ورواه الترمذي  [“ثالث مرات   
 ].“ثالث مرات ” يذكر قوله  عن الرباء بن عازب ومل) ٣٣٩٩(ورواه أيضاً
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ـــرِمـــن ش آِخـــذٌ والقُـــرآِن، أَعـــوذُ بـــك ـــتـــــٍّر أنكُـــلِّ ِذي ش 
بعـدك   أَنت اَألولُ فَلَيس قَبلَك شيٌء، وأَنت اآلِخر فليس        بناِصيِتِه،

          فلـيس ـاِطنالب ـتشـيٌء، وأَن قَـكفَو سفَلَـي الظَّـاِهر ـتشيٌء، وأَن
  ،ينا الدشيٌء، اقِْض عن كونالفَقْـِر    د ا ِمـنويف روايـة  . )١ (“وأغِْنن

   *“أقِْض عني الدين، وأغِنين ِمن الفقِر  ”: أيب داود
  
  :)٢ ( }قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ {

                                                        
ــسلم )  ١( ــو داود ) ٢٧١٣(رواه مـ ــذي ) ٥٠١٢(، وأبـ    ،) ٣٤٦٠(، والترمـ

أنه : لنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عن أيب هريرة عن ا) ٣٨٧٣(وابن ماجه 
من ” : ويف رواية   . “إخل  . . . اللَّهم رب    ”: كان يقول إذا أوى إىل فراشه       

ويف روايـة أن الرسـول صـلى اهللا عليـه       . “شر كل دابة أنت آخذ بناصـيتها        
 .وآله وسلم علمه فاطمة رضي اهللا عنها 

عـن نوفـل األشـجعي    )  حتفة٣٤٦٤(والترمذي  ) ٥٠١٦(يف سنن أيب داود       )٢(
قُـل يـا أيهـا    { اقـرأ  ” :  قال يل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       : قال

ويف مـسند أيب  . “مث نم على خاِتمِتها، فِإا بـراءة مـن الـشرك     } الكافرون  
أال أدلكـم  ” : يعلى عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليــه وآلـه وسـلم قـال        

قـل يـا أيهـا    { راك بـاهللا عـز وجـل، تقـرأون          على كلمة تنجـيكم مـن اإلشـ       
 .“ عند منامكم } الكافرون 
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}              

                    

                    {*  
  
”   ـتما أَن رِة ِمن شامالت اِتكالكرمي وكَِلم هكوذُ ِبوجي أَعِإن اللُهم 

 يهـزم  آِخذٌ بناِصيِتِه، اللهم أنت تكِْشف املَغـرم و املـأْثَم، اللـهم ال          
ــدك، وال نج       ،اجلَــد ــك ــد من ــدك، وال ينفَــع ذَا اجلَ وع ــف يخلَ

 ِدكوحبم مالله كبحان١ (“س(*  
”    ــن ِمم ــا، فكَــم انــا وآو ا وكَفَانــقَان ــا وس نمــِذي أَطْع احلمــد ِهللا الَّ
  *)٢ (“كاِفي لَـه وال مؤِوي  الَ

                                                        
ــو داود   )١( ــسائي ) ٥٠١٣(رواه أب ــة [ والن ــوم والليل ، ويف )٧٦٧(يف عمــل الي

بإسناٍد صحيح عن علي أنه صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم             )] ٧/٣٥٢(الكربى  
ه صحح إسـناد .[“إخل …اللهم إنـي أعوذ بوجهك” : كان يقول عند مضجعه   

ــووي ــار  يف الن ــار    )١٠١ص(األذك ــائج األفك ــن حجــر يف نت ــسنه اب ، وح
)٣/١١٢.[( 

وأبــو داود ) ٧٩٩يف عمــل اليــوم والليلــة (والنــسائي ) ٢٧١٥(رواه مــسلم   )٢(
كان إذا أوى إىل فراشه % عن أنس أنه  )  حتفة ٣٤٥٦(والترمذي  ) ٥٠١٤(

 . “ إخل...احلمد هللا” : قال
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”    ج تعضِم اِهللا وطَاِني،         ِباسـيـِسئْ شـي، وأَخذَنب اغِْفر ميب، اللهن
  *)١ (“وفُك ِرهاِني، واجعلين يف النِدي اَألعلَى 

مـن    احلمد ِهللا الَّذي كَفاين وآواِني وأَطْعمِنـي وسـقَاِني، والَّـِذي       ”
 كُـلِّ حـاٍل،   علَي فَأَفْضلَ، والَِّذي أَعطَاِني فَأَجزلَ، احلمد ِهللا علَـى       

اللهم رب كُلِّ شـيٍء ومليكَـه، وِإلـه كُـلِّ شـيٍء، أعـوذُ ِبـك ِمـن              
  *)٢ (“ الناِر

ــِه    ” ــوب إلي وأَت ــومالقي ــي ــو احلَ ِإالَّ ه ــه ــِذي ال إَل ــتغِفر اَهللا الَّ أَس “ 
  *)٣()ثالثاً(

                                                        
أبـو  : عـن أيب األزهـري ـ  ويقـال     [  حـسن  بإسناٍد) ٥٠١٥(رواه أبو داود   )١(

 كـان إذا أخـذ مـضجعه مـن الليـل     %  أنه] زهري األنصاري ـ رضي اهللا عنه 
جملـس  :  بكسر الدال وتشديد الياء ) يالندِِ(و. “ إخل ... باسم اهللا   ” :  قال 

 .املالئكة القوم اتمعون كالنادي، يريد املأل األعلى من
أن النيب صلى اهللا عليه : بإسناد صحيح عن ابن عمر  ) ٥٠١٩(رواه أبو داود      )٢(

 [        .“ إخل ... احلمـد هللا  ” :  وآله وسلم كان يقـول إذا أخـذ مـضجعه        
ورواه أيضاً النسائي وأبو عوانه يف صحيحه، وحـسنه احلـافظ ابـن حجـر يف           

 ) ].٣/١٥٨الفتوحات الربانية (األمايل 
ــذي   )٣( ــه) ٣٣٩٤(رواه الترم ــرت” :  وفي ــد    غف ــل زب ــت مث ــه وإن كان  ذنوب

مـن قـال   ” :  قـال %وهـو حديث أيب سعيد اخلدري عـن الـنىب         [ .“ البحر
إخل، ثالث مرات، غفر اهللا تعاىل له . . . أستغفر اهللا  :  حني يأوي إىل فراشه   

     دذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد النجوم، وإن كانت عـد
 ].حسن غريب :  قال الترمذي . “الدنيا رمِل عاِلٍج، وإن كانت عدد أيام 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٤٣

  :)١ (“ سورة احلشر ”آخر 
                         

                    
                   

                   
                     

                       
                       

      *  

                                                        
عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم أوصـى       ) ٧١٨(رواه ابن السين      )١(

أو  إنْ ِمت ِمت شهيداً ـ ”: مضجعه أن يقرأ سورة احلشر وقال رجالً إذا أخذ
وفيه يزيد الرقاشي، ورواه أيضاً ابن مردويه كما يف . [ “من أهل اجلنة ـ: قال

وإن اقتصر على آخر ثالث آيات من سـورة احلـشر        ). ٦/٢٠٢(الدر املنثور   
 املقصد املنيـف ”الذي تقدم يف ) ٢٩٢٢(فهو حسن، ودليله حديث الترمذي  

:  قال ابن عالن عنـه . )١٦ص ( )١(هامش رقم يف ختريج الذكر السابع        “
وهو شاهد حلديث الباب ، بل حديث الباب أوىل ؛ ألنه إذا حـصل الفـضل            

اهــ الفتوحـات الربانيـة    . العظيم بقراءة أواخرها فقراءة مجلتها أجـدر وأحـق    
)٣/١٦١. [ ( 
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 اللُهم أَنت خلَقْت ِنفْسي، وأَنت تتوفَّاها، لَك مماتها ومحياها،         ”
            مـا، اللـهلَه ـا فَـاغِْفرهتفَظْهـا، وِإنْ أَمها فاحِييتإنْ أح  ِإين أسـألك

  *)١ (“ العافيةَ
”             بِة، رهادالغيـِب والـش ـاِلمماواِت واألرِض، عالـس فَاِطر مالله 

                  ِمـن شـر أعـوذُ ِبـك ،ِإالَّ أَنت أَنْ ال ِإله هدأَش ،ِليكَهكُلِّ شيٍء وم
  *)٢ (“نفْسي، وشر الشيطاِن وِشرِكِه 

”ر ِمكباس مالله  ي وضِبي بِلي ذَن ِبي فَـاغِْفرنج ت٣ (“ع(*  

                                                        
: عن ابن عمر أنه أمر رجالً إذا أخذ مضجعه أن يقـول  ) ٢٧١٢(رواه مسلم     )١(

 .“ % مسعته من رسول اهللا:  وقال “إخل ...اللهم” 
نيد صحيحة  وغريمها بأسا )  حتفة ٣٤٥٢(والترمذي  ) ٥٠٢٨(رواه أبو داود      )٢(

قلـها إذا أصـبحت، وإذا     ” : بكر الصديق عـن أيب هريـرة وفيـه         يف قصة أبـي  
  وإذا اضطجعت ،وصحح إسناده . حسن صحيح: قال الترمذي . [  “أمسيت

 ) ] .١٠٣ص(النووي يف األذكار 
% عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن رسـول اهللا      ) ٧١٤(رواه ابن السين      )٣(

ورواه النسائي يف عمل اليـوم والليلـة   . [ اضطجع للنومإذا  ...  أنه كان يقوله  
رواه أمحــد  ” : وقــال ) ١٠/١٢٣(، وذكـــره اهليثمــي  يف امــع    )٧٧٠(

إنـه حـديث   : ورواه ابن حجر من طريق الطـرباين وقـال     . “وإسناده حسن   
 )].٣/١٦٤(حسن كما يف الفتوحات 
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ــي،     ” اِرثَ ِمنــو ــا ال ملْهعِري، واجــص ِعي وبمــس ــي ِب ــهم أَمِتعِن  الل
    ِمـن ي أعوذُ ِبكِإن مثَأِْري، الله هي، وأَِرين منودلى عين عرصوان

ِجيعالض بئس هِن، وِمن اجلُوِع، فإنيِة الد١ (“ غَلَب(.  
”                ـةً غـريكَاِذبـٍة، ناِفع ا صاحلةً، صـاِدقَةً غَـرييؤر أَلُكي أَسِإن اللُهم 

  *)٢ (“ ضارٍة
*   *   *  
                                                        

آلـه وسـلم كـان إذا    عن عائشة أنه صـلى اهللا عليـه و  ) ٧٣٤(رواه ابن السين    )١(
وحـسنه احلـافظ يف األمـايل    . [“ إخل ... اللهم مـتعين  ” : أوى إىل فراشه قال  

 )] .٣/١٦٦( كما يف الفتوحات الربانية
اللهم ”: عن عائشة أا كانت إذا أرادت النوم تقول    ) ٧٤٣(رواه ابن السين      )٢(

هذا قد عرفوا وكانت إذا قالت   ”: ويف آخره عند ابن السين    . [ “ إخل  ...إين  
وهو يف األذكار .  “ أا غري متكلمة بشيء حىت تصبح أو تستيقظ من الليل         

قـال  ” ): ٣/١٧٠(قال ابن عالن يف الفتوحات الربانيـة   ). ١٠٤ص(للنووي  
أا غري ”قوله  : مث قال ابن عالن عقبه    .وهو موقوف صحيح اإلسناد   : احلافظ

 سبق من طلب الذكر بأنواعه  أي من كالم الناس فالينايف ما     “متكلمة بشيء 
السابقة وألفاظه املارة عند املنام، وأنه يكون آخر الكالم الحتمـال أن يكـون      

].  “ أملـه   ِحمامه يف منامه فيكون الذكر آخر عمله فيبلغ بفضله تعاىل غاية       
 ما نقله النووي عن عائشة جمرب، فـالْزم هـذا الـدعاء عنـد        “القرطاس  ” ويف  

  ).١/١٢٦(اهـ . جيب التجريب من فضل القريب ايبالنوم فإنه ع
    ]مت حبمد اهللا  [

 ]. واحلمد هللا رب العاملني ،وصلَّى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم[ 
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لإلمام حمـي الـدين أيب زكريـا حيـىي بـن        : ـ األذكار من كالم سيد األبرار       ١

مؤسسة ) ٥ط(شرف النووي الدمشقي الشافعي ، حتقيق حمي الدين الشامي          
  ).م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤(الريان ـ بريوت 

لإلمـام أيب القاسـم علـي بـن احلـسن بـن هبـة اهللا              : ـ تاريخ مدينة دمـشق      ٢
حتقيق أيب سعيد عمر بن غرامة العمروي ) هـ٥٧١ت(املعروف بابن عساكر  

  ).م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥(دار الفكر ـ بريوت ) ط(
ي حممد بـن عبـد الـرمحن    أليب العل: ـ حتفة األحوذي شرح جامع الترمذي       ٣

  ).م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩(دار الفكر ـ بريوت ) ٣ط(املباركفوري 
للعالمـة  % : ـ حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني من كالم سيد املرسلني  ٤

  ).ت. د(عامل الكتب ـ بريوت ) ط(القاضي حممد بن علي الشوكاين ، 
عظــيم بــن لإلمــام أيب حممــد زكــي الــدين عبــد ال: ــ الترغيــب والترهيــب  ٥

دار احلـديث ـ القـاهرة    ) ١ط(القـوي املنـذري ، حتقيـق أميـن صـاحل ،       عبـد 
  ).م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥(
لإلمام جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكـر    : ـ التعقبات على املوضوعات     ٦

  .مطبعة العلوي ـ لكنو ـ اهلند ) ط(السيوطي ، 
 عمـر بـن كـثري    للعالمـة أيب الفـداء إمساعيـل بـن       : ـ تفسري القرآن العظـيم      ٧

  .دار الشعب ـ القاهرة ) ط(، ) هـ٧٧٤ت(الدمشقي 
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  ٤٧

للحافظ أيب عمر يوسـف بـن   : ـ التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  ٨
الرب النمـري األندلـسي ، نـشرته وزارة األوقـاف والـشؤون              عبد اهللا بن عبد   

  .اإلسالمية باملغرب 
مـام أيب نعـيم أمحـد بـن عبـد اهللا         لإل: ـ حلية األولياء ، وطبقات األصفياء       ٩

  ) .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥(دار الكتاب العريب ـ بريوت ) ٤ط(األصبهاين ، 
للعالمــة كمــال الـدين الــدمريي ، وامــشه  : ــ حيــاة احليــوان الكـربى   ١٠

ــ ١٣٥٣(عجائب املخلوقات للقزويين ، مطبعة حجـازي مبـصر           صـورته  ) ه
  .دار إحياء التراث العريب ـ بريوت 

لإلمـام جــالل الـدين عبــد الــرمحن   :  املنثـور يف التفــسري باملــأثور  ــ الــدر ١١
  ) .ت. د(مطبعة األنوار احملمدية ـ القاهرة ) ط(السيوطي 

ــ ٣٦٠ت  (لإلمام أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين        : ـ الدعاء   ١٢ ، ) ه
ــق  ــعيد البخــاري ،   . د: حتقي ــد س ــالمية ـ     )١ط(حمم ــشائر اإلس ، دار الب
  ).م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧( بريوت
لإلمام عبد اهللا بـن أمحـد باسـودان،        : ـ ذخرية املعاد بشرح راتب احلداد       ١٣

  .امش عقد اليواقيت ) هـ١٣١٧(املطبعة العامرة الشرفية مبصر ) ١ط(
لإلمام حممـد بـن عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن الـدارمي ،         : ـ سنن الدارمي    ١٤

  . حتقيق السيد عبد اهللا هاشم اليماين 
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  ٤٨

لإلمــام أيب داود ســليمان بــن األشــعث السجــستاين     : أيب داودســنن ـــ ١٥
دار القبلـة ـ جـدة ، نـشرته      ) ١ط(الشيخ حممـد عوامـة ،   : حتقيق ) هـ٢٧٥ت(

  ).م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩(مؤسسة الريان ـ بريوت ، واملكتبة املكية ـ مكة املكرمة 
لإلمام أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الترمذي ،       : ـ سنن الترمذي    ١٦

  ) .م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨(أمحد شاكر ، طبع احلليب ـ القاهرة : قيق حت
لإلمـام أيب عبـد الـرمحن أمحـد بـن شـعيب النـسائي               : ـ الـسنن الكـربى      ١٧

دار ) ١ط(عبـد الغفـار البنـداري وسـيد كـسروي       . د: حتقيق  ) هـ٣٠٣ت(
  ) .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١(الكتب العلمية ـ بريوت 

: اهللا حممد بن يزيد بن ماجـه ، حتقيـق   لإلمام أيب عبد : ـ سنن ابن ماجه  ١٨
  .حممد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العريب ـ بريوت 

لإلمــام أيب عبــد الــرمحن أمحــد بــن شــعيب النــسائي  : ـــ ســنن النــسائي ١٩
عبد الفتاح  : بشرح السيوطي وحاشية السندي ، بعناية الشيخ        ) هـ٣٠٣ت(

  ).م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤(دار البشائر ـ بريوت ) ٤ط(أبو غدة 
لإلمام علوي بن أمحد بن حسن بن عبد اهللا   : ـ شرح راتب اإلمام احلداد      ٢٠

  ).م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤(مطبعة كرجاي ـ سنغافورة ) ١ط(احلداد باعلوي، 
لإلمام أيب زكريا حيىي بن شرف الدين النووي ، : ـ شرح صحيح مسلم   ٢١

ــق  ــيحا ،  : حتقيــ ــأمون شــ ــل مــ ــريوت      ) ٢ط(خليــ ــة ـ بــ  دار املعرفــ
  ) .م١٩٩٥ ـ هـ١٤١٥(

للعالمة فضل بن علوي بن حممد بن سـهل مـوىل   : ـ شرح الورد اللطيف     ٢٢
  ).هـ١٣٨٠(الدويلة با علوي ، طبع يف القاهرة 
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  ٤٩

ــسلم ٢٣ ــ صــحيح م ــسلم بــن احلجــاج القــشريي  : ـ لإلمــام أيب احلــسني م
دار الكتـب العلميـة ـ    ) ط(حممد فـؤاد عبـد البـاقي ،    : ، حتقيق  النيسابوري

  ) .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣(، مصورة عن طبعة عيسى البايب احلليب  بريوت
لإلمــام أيب القاســم : ــ العزيــز شــرح الـوجيز املعــروف بالــشرح الكـبري    ٢٤
ــ ٦٢٣ت(الكرمي بـن حممـد الرافعـي     عبد دار الكتـب العلميـة ـ     ) ١ط(، )ه

  ) .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧(بريوت 
افعي اق الدينوري الشلإلمام أيب بكر أمحد بن إسح  : ـ عمل اليوم والليلة     ٢٥

، أيب حممد عبد الرمحن كوثر الربين     : ، حتقيق )هـ٣٦٤(املعروف بابن السين    
  ) .هـ١٤١٢(نشر مكتبة الشيخ ـ كراتشي 

لإلمام أمحـد بـن علـي بـن حجـر      : ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ٢٦
  ). م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٧(دار الريان للتراث ـ القاهرة ) ط(،  العسقالين

للعالمـة حممــد بــن علــي  : وحــات الربانيــة علـى األذكــار النواويــة  ــ الفت ٢٧
. د( ، دار إحياء التـراث العـريب ـ بـريوت     ) هـ١٠٥٧ت (الصديقي  املكي 

  ) .ت 
للعالمة حممد عبد الرؤوف املنـاوي،  : ـ فيض القدير شرح اجلامع الصغري  ٢٨

  .دار الفكر ـ بريوت ) ط(
لإلمام علـي  : بد الرمحن العطاس ـ القرطاس شرح راتب اإلمام عمر بن ع      ٢٩

  ) .م١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٦(القاهرة ) ط(، ) هـ١١٧٢( بن حسن العطاس
ــل يف ضــعفاء الرجــال  ٣٠ ــ الكام ــدي   : ـ ــن ع ــد اهللا ب ــام أيب أمحــد عب لإلم

  ).م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩(دار الفكر ـ بريوت ) ٣ط(اجلرجاين ، 
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  ٥٠

حافظ نور لل: ـ كشف األستار عن زوائد مسند البزار على الكتب الستة       ٣١
) ١ط(حبيب الرمحن األعظمـي ،  : الدين علي بن أيب بكر اهليثمي ، حتقيق         

  ) .م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩(مؤسسة الرسالة ـ بريوت 
للحافظ نور الدين علـي بـن أيب بكـر اهليثمـي       : جممع الزوائد ومنبع الفوائد     ـ  ٣٢

  ).م١٩٨٢ ـ هـ١٤٠٢(دار الكتاب العريب ـ بريوت ) ٣ط(، )هـ٨٠٧ت(
لإلمـام أيب عبـد اهللا حممـد بـن عبـد اهللا          : تدرك علـى الـصحيحني      ـ املـس  ٣٣

  ) .م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨(احلاكم النيسابوري ، دار الفكر ـ بريوت 
  .لإلمام أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل ، املطبعة امليمنية : ـ مسند أمحد ٣٤
ــ ٣٠٧ت(لإلمام أمحد بن علي بن املثىن املوصـلي  : ـ مسند أيب يعلى    ٣٥ ) ه

  ).م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦( دار املأمون ـ دمشق) ١ط(حسني أسد ، : حتقيق 
لألستاذ عبد اهللا بـن حممـد احلبـشي     : ـ مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن       ٣٦

  ) .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥( أبوظيب –امع الثقايف ) ط(باعلوي ، 
لإلمام عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف ، حتقيـق سـعيد            : ف  ـ املصن ٣٧

  ).م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤(دار الفكر ـ بريوت ) ط(اللحام ، 
) ط(لإلمام أيب القاسم سليمان بن أمحد الطـرباين ،          : ـ املعجم األوسط    ٣٨

  ) .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥(دار احلرمني ـ القاهرة 
سـليمان بـن أمحـد الطـرباين ، دار        لإلمام أيب القاسـم     : ـ املعجم الصغري    ٣٩

  .الكتب العلمية ـ بريوت 
: لإلمام أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ، حتقيـق    : ـ املعجم الكبري    ٤٠

  .دار إحياء التراث العريب ـ بريوت ) ٢ط(ايد ،  محدي بن عبد
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  ٥١

يب لإلمام أ: ـ املغين عن محل األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار    ٤١
مطبوع ـامش إحيـاء     ) هـ٨٠٦ت  (الرحيم بن احلسني العراقي      الفضل عبد 

  .مصورة عن طبعة احلليب ) هـ٥٠٥ت(علوم الدين لإلمام أيب حامد الغزايل 
لإلمام نور الدين علي بن أيب بكـر  : ـ موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان  ٤٢

  .اهليثمي ، طبعة دار الكتب العلمية ـ بريوت 
للحافظ أمحـد بـن علـي بـن     : األفكار يف ختريج أحاديث األذكار  ـ نتائج   ٤٣

محدي عبد ايد ، مطبعة اإلرشاد، نشرته مكتبة : حجر العسقالين ، حتقيق 
  .، وصورته مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ) م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦(املثىن ببغداد 

ــ ٤٤ ــة ـ ــائس العلوي ــوي احلــداد ،  : النف ــن عل ــد اهللا ب ــام عب ر دا) ١ط(لإلم
  ) .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤( احلاوي
لإلمام أيب بكر عبد اهللا بن حممد القرشي املعـروف بـابن أيب         : ـ اهلواتف   ٤٥

مـصطفى عبـد القـادر عطـا ، مؤسـسة الكتـب             : ، حتقيـق     )هـ٢٨١(الدنيا  
  ).م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣(الثقافية ـ بريوت 

  
*    *    *  
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